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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 
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ELÉTRICA NO BRASIL 

 

Amaro Olimpio Pereira Junior 

 

Março de 2000 

 

Orientador: Lucio Guido Tapia Carpio 

 

Programa: Planejamento Energético 

 

 O presente trabalho descreve uma metodologia para resolver o problema da 

operação ótima da indústria de energia elétrica brasileira. Esta metodologia utiliza o 

algoritmo da programação dinâmica dual estocástica (PDDE) que é um processo de 

decisão seqüencial, baseado em técnicas de decomposição. É também descrita uma 

metodologia  para determinação de preços, utilizando a teoria dos custos marginais. A 

partir destas metodologias é desenvolvido um programa computacional que é aplicado 

para discutir questões que estão surgindo com a reestruturação do setor elétrico 

brasileiro, como a que diz respeito aos contratos iniciais e a liquidação financeira das 

empresas participantes do novo mercado. 
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INDUSTRY IN BRAZIL 

 

Amaro Olimpio Pereira Junior 

 

March,2000 

 

Advisor: Lucio Guido Tapia Carpio 
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 The present work describes a methodology to solve the optimal operation 

problem in Brazilian electric energy industry. Such methodology uses the algorithm of 

the dynamics dual stochastic programming (PDDE), which is a sequential decision 

process, based on decomposition techniques. A price assessment methodology is also 

described, using the marginal costs theory. Departing from these methodologies, a 

computer program is developed, which is applied to discuss issues that are being raised 

with the reshaping of the Brazilian electric sector, such as those that concern the initial 

contracts as well as the financial settlement of the companies participating in this new 

market. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A indústria de geração de energia elétrica brasileira é hidrotérmica, composta 

por usinas hidrelétricas com grandes reservatórios de regularização plurianual, que 

representa mais de 90% da capacidade instalada do país, e por usinas termelétricas 

convencionais e nucleares, totalizando uma potência de aproximadamente 60 GW, de 

acordo com [13]. 

Devido à extensão territorial do Brasil e, conseqüentemente, às restrições de 

transmissão, o setor elétrico é segmentado em quatro submercados correspondendo às 

regiões dos sistemas interligados: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 

O consumo de eletricidade é crescente, mesmo em época de crise econômica 

[13]. As relações entre o mercado de energia elétrica, entre o consumo de energia de um 

modo geral, entre a atividade econômica e a política industrial são complexas, em 

função do processo de desenvolvimento do país, exigindo que o setor formule 

metodologias próprias para avaliar a evolução do mercado. 

 A modelagem da operação de um sistema com tais características não é tarefa 

simples, pois o seu planejamento deve considerar efeitos em diferentes horizontes de 

estudo, como ilustrado na figura 1.1. 
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todas as possíveis combinações das variáveis de estado do sistema em cada estágio do 

planejamento,  até o despacho das usinas, levando em consideração as restrições 

hidráulicas e operativas. 

O responsável pelo planejamento da operação do sistema elétrico brasileiro é o 

ONS (operador nacional do sistema) que, com o início das atividades do mercado 

atacadista de energia (MAE), irá conduzir um processo centralizado e determinístico 

para a otimização dos sistemas, o qual irá formar a base dos algoritmos para a 

determinação dos preços. Este processo irá utilizar um conjunto de modelos para 

otimizar o uso da energia dentro de programas diários, semanais, mensais e anuais, que 

reflitam os sistemas hidrológicos e elétrico do Brasil. 

Com a reforma do setor elétrico, caracterizada pela criação do MAE, novas 

questões relativas ao planejamento da operação estão surgindo. Uma delas é a que diz 

respeito aos contratos iniciais e à liquidação financeira da energia consumida no MAE. 

Essa questão gerou longas discussões nas reuniões do Comitê Executivo (COEX) do 

novo mercado para a definição das regras do MAE, que são normas que determinam as 

relações entre vendedores, compradores e comercializadores de energia e envolvem 

detalhes sobre formação de preços, submercados, mecanismos de realocação de energia, 

contabilização e liquidação de energia. 

Os representantes das empresas geradoras e das empresas de distribuição e 

comercialização (D/C), apesar das intermináveis discussões, não conseguiram entrar em 

acordo sobre como deve ser negociada a diferença entre o volume de energia constante 

nos contratos firmados entre elas e o efetivamente absorvido pelo consumidor final. 

Com isso, decidiu-se que as regras não começarão a ser aplicadas junto com o início do 

funcionamento do MAE (segundo trimestre deste ano), como estava previsto, devendo 

acontecer no final de 2003. 
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Essa questão pode ser discutida simulando-se a operação do sistema elétrico para 

saber quais são as suas implicações. Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver um 

programa computacional para simular a operação do sistema e, através dele, mostrar 

estas implicações e dar uma contribuição para a análise do problema e para o bom 

funcionamento do mercado atacadista de energia.  

Desta forma, para atingir o objetivo do trabalho, a tese foi estruturada da 

seguinte maneira: 

No capítulo 2 é descrita, resumidamente, a reforma do setor elétrico e os motivos 

que levaram o país a reestruturar o setor, bem como as regras do MAE, discutindo-se 

detalhes sobre otimização e despacho do sistema, formação de preços, mecanismos de 

realocação de energia e a liquidação financeira. 

No capítulo 3 é mostrado o desenvolvimento de um modelo para otimização do 

sistema, baseado no algoritmo de programação dinâmica dual estocástica (PDDE), que 

servirá de base para a determinação do preço do MAE. 

No capítulo 4 é revista a teoria dos custo marginais. Esta teoria é aplicada ao 

sistema elétrico para se determinar o preço do MAE que é dado pelo custo marginal da 

usina mais cara. 

Finalmente, no capítulo 5 o modelo computacional desenvolvido, baseado no 

algoritmo PDDE, é aplicado em um sistema hipotético. Os resultados obtidos são 

usados para discutir a questão principal do trabalho. Em seguida a tese é concluída. 
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CAPÍTULO 2 

 

A REFORMA DO SETOR ELÉTRICO 

 

O setor elétrico brasileiro, no período entre o pós-guerra e meados da década de 

70, experimentou uma longa fase de prosperidade, que permitiu a constituição de uma 

estrutura sofisticada, eficiente e de grandes dimensões, baseada nas estratégias do 

Governo (federal ou estadual) e na centralização do planejamento e do financiamento do 

setor. Este fato propiciou uma grande ampliação do acesso da população ao serviço de 

energia elétrica. Porém, na década de 80, iniciou-se um período de redução de tarifas 

que, aliado a crise fiscal do Estado, deterioraram  a capacidade de investimento do setor, 

impossibilitando-o de atender plenamente a demanda crescente do mercado, resultando 

na situação atual que é de alto risco de déficit de energia. 

Para reverter este quadro o Governo iniciou uma reforma estrutural que consiste 

na abertura do setor, onde passam a existir empresas desverticalizadas que possibilitam 

a competição no âmbito da geração e da comercialização de energia. 

A característica principal desta mudança, comum na maioria dos países cujos 

setores elétricos estão sendo reestruturados, é a separação  entre a geração do produto, 

que é a eletricidade, e os serviços de transmissão, de distribuição e de comercialização 

[3]. Assim, a energia será tratada como uma commodity e comercializada no mercado 

numa espécie de “bolsa de valores de energia”. A partir daí, o despacho do sistema é 

definido em bases comerciais, derivando-se o preço nos chamados mercados spot 

através da livre interação entre a oferta e a demanda [3]. 

Neste novo mercado surgem dois novos atores, os comercializadores, que, 

atuando em conjunto com as empresas distribuidoras, são os responsáveis pelas 
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transações comerciais, e os corretores que são agentes que possuem informações sobre 

as melhores ofertas de energia e desta forma, aproximam os produtores dos 

distribuidores, bem como dos grandes consumidores, aumentando assim, a eficiência do 

sistema com base nas regras do mercado. 

 

2.1 – A Reforma do Setor Elétrico no Brasil 

 

A reforma do setor elétrico brasileiro está sendo implementada segundo as 

sugestões elaboradas pela consultoria internacional Coopers & Lybrand [4]. Umas das 

principais características do modelo proposto é a criação do Mercado Atacadista de 

Energia (MAE), onde participarão todos os geradores com capacidade instalada superior 

a 50 MW, os distribuidores e comercializadores de energia com carga acima de 100 

GWh e os grandes consumidores com demanda acima de 10 MW. O mercado será 

regido pelo contrato do MAE (CMAE) firmado por todos os membros, que ficarão 

obrigados a negociar toda a energia através do MAE. Porém, o mercado atacadista não 

funcionará, inicialmente, como uma bolsa de valores de energia, com preços e 

quantidades livremente comercializadas no mercado spot. Inicialmente a 

comercialização será feita no curto prazo, por um regime denominado tight pool, onde o 

despacho é definido centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), com 

base em ferramentas de otimização. Esta diferença dos outros mercados spot que 

operam em base a preços ofertados é justificada pela consultoria pelo fato de o sistema 

elétrico brasileiro ser predominantemente hidráulico. 
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2.1.1 – Otimização e Despacho do Sistema 

 

O planejamento operacional, programação e despacho do sistema hidrotérmico 

brasileiro será de responsabilidade do ONS que, segundo as regras do MAE [20], fará 

centralizadamente o despacho otimizado do sistema. Para isso, as empresas geradoras 

hidráulicas  deverão submeter, ao operador do sistema, informações técnicas a respeito 

de suas plantas, inclusive níveis de água em seus reservatórios, vazões afluentes e 

disponibilidade técnica de suas turbinas. As empresas térmicas deverão submeter, ao 

ONS, informações a respeito da disponibilidade técnica e da eficiência térmica de suas 

plantas, além de informações sobre os custos do combustível e outros custos. 

Em linhas gerais, será utilizado um conjunto de modelos visando otimizar o 

processo de geração e consumo de energia, baseado em cálculos feitos ao longo de um 

conjunto decrescente de horizontes de tempo, conforme ilustrado na figura 2.1. 

 

PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO E DESPACHO 

 
LONGO PRAZO 
Horizonte: 5 anos 

Produz os valores da água a longo prazo 
 

 

CURTO PRAZO 
Horizonte: 7 dias 

Determinação do preço do MAE 

MÉDIO PRAZO 
Horizonte: 12 meses 

Determinação de metas de vazão e níveis de reservatórios 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Horizontes de tempo do Processo de Otimização e Despacho 
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- a otimização de longo prazo, com um horizonte de tempo de 5 anos, deverá 

produzir os valores da água a longo prazo, para os sistemas interligados, para serem 

utilizados como “condições básicas” à otimização de médio prazo. 

- a otimização de médio prazo deverá otimizar a operação semanal dos sistemas 

interligados com um horizonte de tempo de 12 meses. Adotando as “condições 

básicas” do modelo a longo prazo, irá determinar as metas de vazão e os níveis de 

reservatórios, para serem utilizados com condição de “semana básica” para o 

planejamento das condições de curto prazo, da geração térmica ideal e dos valores 

globais da água para os sistemas interligados. 

- a otimização de curto prazo deverá ter um horizonte móvel de sete dias, criando 

uma interface permanente com as metas semanais geradas pela otimização de 

médio prazo.  

 

O modelo deverá produzir programas otimizados de despacho, a cada meia hora, 

para todas as empresas geradoras de cada sistema interligado, em conjunto com os 

intercâmbios internacionais e os custos marginais de operação de curto prazo, para 

serem utilizados no processo de determinação do preço do MAE, o qual reflete o custo 

a unidade de geração mais cara, ou os cortes de carga, necessários para atender à 

demanda. 

As previsões de demanda, utilizadas para as operações do sistema, também serão 

determinadas centralizadamente pelo ONS. As empresas distribuidoras e 

comercializadoras (D/C) deverão submeter as previsões de demanda em seus sistemas 

como “input” para o processo centralizado de previsão do ONS. Quaisquer variações 

deverão ser  reembolsadas de acordo com o preço do MAE. 
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As previsões das empresas D/C não serão consideradas “firmes” para os propósitos 

do MAE, e, portanto, não haverá penalidades pelas variações ocorridas nos níveis da 

previsão de demanda. Isto acontece porque nem todas as D/C estarão em condições de 

prever  sua demanda logo de início e as penalidades poderiam criar uma falta de 

incentivo à previsão da carga para aqueles que podem fazê-lo melhor que o ONS. 

Quando todas as D/C puderem, de forma razoável, prever a sua carga, nesse caso a 

previsão poderia tomar-se compulsória e, nesse caso, as previsões deveriam ser 

consideradas “firmes”. 

 

2.1.2 – Formação de Preço do Mae 

 

O preço do MAE será obtido a partir do cruzamento de informações sobre oferta 

e demanda e sobre as condições operacionais do sistema elétrico. O processo para sua 

definição é dividido em três etapas, que farão parte de um ciclo ininterrupto e poderão 

ser alteradas a qualquer momento, de acordo com as mudanças observadas nas variáveis 

analisadas [8]. 

A primeira dessas etapas é caracterizada pelo envio, ao ONS de informações 

sobre a produção prevista por geradores e a demanda projetada por distribuidoras, já 

descontados os volumes constantes nos contratos bilaterais de longo prazo. Também 

serão levados em consideração o fluxo internacional de eletricidade (quando existir) e 

aqueles referentes aos grandes consumidores, que são as ofertas de redução de carga, 

onde as empresas podem deixar de consumir em determinado período do dia, gerando a 

chamada “oferta indireta” de eletricidade. Nesta etapa, porém, serão excluídas as 

restrições de transmissão dentro de cada submercado. 
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A segunda etapa do processo consiste no processamento dessas informações. 

Com elas, o ONS define a escala de operações do sistema elétrico, onde é determinado 

o preço do spot, que reflete o custo de geração mais cara ou os cortes de carga, como foi 

visto anteriormente. 

Este preço, no entanto, não é definitivo. Serve apenas como referência para os 

valores que serão efetivamente praticados. O preço definitivo será  obtido na terceira 

fase do ciclo, após a consideração de elementos que podem interferir na oferta e na 

demanda, como deficiências de medição ou restrições do sistema de transmissão. A 

última etapa deste ciclo é a liquidação financeira dos contratos, nove dias depois da 

contratação física da energia. 

Os preços do MAE, no curto prazo, por refletirem o custo do déficit e a 

capacidade do sistema em relação a sua demanda, deverão oscilar bastante. Por 

exemplo, haverá grande oscilação de preços de curto prazo do MAE entre os períodos 

úmidos (preços baixos) e os secos (preços altos). Nas operações iniciais do MAE, as 

variações poderão ser muito grandes, pois a maior parte da oferta virá de usinas 

hidrelétricas, que têm pouca flexibilidade para entrar ou sair da operação. A medida que 

usinas térmicas forem entrando na operação as flutuações vão diminuir, reduzindo 

muito o grau de incerteza neste novo mercado. 

 

2.1.3 – O Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) 

 

Para proteger os geradores hidráulicos da variabilidade dos preços foi criado o 

mecanismo de realocação de energia (MRE), que se constitui na redistribuição de 

energia entre as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, bem como a 

energia gerada pela usina de Itaipu, proporcionando um compartilhamento, entre os 
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participantes do MRE, dos riscos hidrológicos decorrentes particularmente dos efeitos 

da otimização centralizada do sistema sobre os níveis de geração de cada usina. 

De acordo com as regras do MAE, a cada  usina participante do MRE 

corresponderá um volume de energia assegurada. Se a produção total do MRE for 

inferior ao total de energia assegurada, será alocada entre os participantes a energia 

efetivamente gerada proporcionalmente às energias asseguradas destes. 

As tabelas 2.1 e 2.2 ilustram um exemplo hipotético de quatro geradores, em 

dois submercados diferentes, onde foram atribuídos, a cada usina, níveis de geração real 

e de energia assegurada, definidos em relação ao centro de gravidade do submercado 

onde cada gerador está localizado. 

 Geração 

real 

Energia 

Assegurada 

Gerador 1 120 100 

Gerador 2 40 100 

Total 160 200 

Tabela 2.1 - Submercado 1 

 

 Geração 

real 

Energia 

Assegurada 

Gerador 3 150 100 

Gerador 4 50 100 

Total 200 200 

Tabela 2.2 - Submercado 2 

 

A energia será alocado proporcionalmente a cada gerador. Portanto, caberá 90 

unidades a cada uma das usinas. Porém, o superávit na produção dos geradores 1 e 3 

serão alocados dentro do seus respectivos submercados. Assim, o gerador 1 transfere 30 

unidades ao gerador 2 e gerador 3 transfere 40 ao gerador 4. Desta forma, o gerador 3 
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fica com um superávit de 20 unidades e o gerador 2 com um déficit deste mesmo valor, 

então este volume é transferido entre os submercados, como ilustrado nas tabelas 2.3 e 

2.4. 

 

 Geração Real Energia Alocada Dentro 

do Próprio Submercado 

Energia Alocada de 

Outro Submercado 

Total 

Gerador 1 120 -30 - 90 

Gerador 2 40 30 20 90 

Tabela 2.3 - Alocação do MRE Submercado 1 

 

 Geração Real Energia Alocada Dentro 

do Próprio Submercado 

Energia Alocada de 

Outro Submercado 

Total 

Gerador 3 150 -40 -20 90 

Gerador 4 50 40 - 90 

Tabela 2.4 - Alocação do MRE Submercado 2 

 

Quando a produção total das usinas participantes do MRE for superior ao 

correspondente total de energia assegurada, a diferença será definida como energia 

secundária do MRE. Essa energia será alocada a cada usina, cuja produção foi superior 

à energia assegurada, proporcionalmente à diferença entre a sua geração efetiva e à sua 

energia assegurada. 

Suponha agora o caso de seis geradores em três submercados com características 

descritas nas tabelas 2.5, 2.6 e 2.7. 

 Geração 

real 

Energia 

Assegurada 

Gerador 1 140 110 

Gerador 2 110 80 

Total 250 190 

Tabela 2.5 - Submercado 1 
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 Geração 

real 

Energia 

Assegurada 

Gerador 3 120 110 

Gerador 4 80 100 

Total 200 210 

Tabela 2.6 - Submercado 2 

 

 Geração 

real 

Energia 

Assegurada 

Gerador 5 100 90 

Gerador 6 80 110 

Total 180 200 

Tabela 2.7 - Submercado 3 

 

A energia secundária deste sistema hipotético é de 30 unidades. Esta energia será 

alocado entre as usinas superavitárias  de acordo com seu excedente na produção. 

Assim, aos geradores 1 e 2 serão alocadas 11 unidades e aos geradores 3 e 5, 4 

unidades, conforme ilustrado nas tabelas 2.8, 2.9 e 2.10. 

 

 Geração Real Energia Alocada Dentro 

do Próprio Submercado 

Energia Alocada para 

o Submercado 2 

Energia Alocada para 

o Submercado 3 

Total 

Gerador 1 140 - 7 12 121 

Gerador 2 110 - 7 12 91 

Total 250 - 14 24 212 

Tabela 2.3 - Alocação do MRE Submercado 1 
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 Geração Real Energia Alocada Dentro do 

Próprio Submercado 

Energia Alocada de 

Outro Submercado 

Total 

Gerador 3 120 -10 4 114 

Gerador 4 80 10 10 100 

Tabela 2.9 - Alocação do MRE Submercado 2 

 

 Geração Real Energia Alocada Dentro do 

Próprio Submercado 

Energia Alocada de 

Outro Submercado 

Total 

Gerador 5 100 -10 4 94 

Gerador 6 80 10 20 110 

Tabela 2.10 - Alocação do MRE Submercado 3 

 

2.1.4 – A Liquidação do MAE e os Contratos Iniciais 

 

Para proteger os agentes produtores e consumidores da volatilidade dos preços, 

foi assinado um conjunto de contratos iniciais referindo-se a um volume especificado de 

energia, que será apoiado por toda carteira de usinas do gerador. Desta forma estes 

contratos servirão como “hedge” financeiro  para os agentes e, portanto, podem 

viabilizar as privatizações já que os novos agentes privados irão adquirir ativos com a 

garantia de receitas e poderão prever gastos durante o horizonte de duração dos 

contratos [21]. 

A duração dos contratos iniciais será de oito anos. Os volumes contratados serão 

constantes no quatro primeiros anos e passarão a ser reduzidos gradualmente em 25 % 

do seu volume a cada ano (a partir de 2003). 
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A liquidação da energia contratada será feita diretamente entre as partes. Porém, 

todo fluxo de geração e de comercialização do MAE será comparado com a quantidade 

contratada contida  no registro de contrato1, e o volume não contratado será liquidado ao 

preço do MAE, o que pode tornar  geradores e comercializadores vendedores ou 

compradores líquidos no MAE. 

Por exemplo, suponha que um gerador tenha um contrato com uma empresa 

grande consumidora de energia de 100 MW a 35 $/MWh, conforme ilustrado na figura 

2.2. Se o produtor gerar mais energia do que o volume constante no contrato será 

considerado um vendedor líquido e, como tal, receberá do MAE a diferença pelo preço 

vigente. Por outro lado, se gerar menos que o contrato será considerado um comprador 

líquido e pagará ao MAE a diferença pelo preço vigente. A mesma idéia vale para a 

demanda. Se o consumo for superior ao contrato, será comprador líquido, se for menor, 

vendedor líquido. Da mesma forma, a empresa consumidora pagará (comprador líquido) 

ou receberá (vendedor líquido) a diferença entre o consumo e o contrato pelo preço do 

MAE. 

 

Gerador D/C 

100MW 
 

 
35 $/MWh 

 

Figura 2.2 – Volume e preço de um contrato 

 

Num sistema composto exclusivamente por usinas termelétricas (como o da 

Inglaterra) estes arranjos não têm implicações significativas para os produtores, pois 
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1 O registro de contrato é um documento de controle do ONS onde constam os detalhes de todos os 
contratos. 



estes só irão gerar menos que o contrato (e, portanto, se tornarem compradores líquidos) 

se o preço spot for menor ou igual ao seu custo de operação. 

Isto acontece porque (aproveitando o exemplo anterior) se o custo de operação 

da usina for 35 $/MWh e o preço spot for  30 $/MWh será mais vantajoso para o 

produtor gerar zero de energia, pois irá receber do contrato 35 $/MWh , terá que pagar 

30 $/MWh para o MAE e não terá nenhum custo de operação. Se o preço spot for 35 

$/MWh, ou seja, igual ao custo operativo da usina, esta será a última a ser despachada 

pelo operador do sistema e, portanto, poderá não estar sendo utilizada toda sua 

capacidade. Neste caso, sendo, por exemplo, despachado 50 MW o gerador terá um 

custo por hora de $ 1.750, pagará ao MAE a diferença entre a geração e o contrato que 

será também de $ 1.750 e receberá do $ 3.500 do contrato, ou seja, é indiferente para o 

gerador gerar  toda o volume de energia contratado ou parte dele. 

No caso de um sistema hidrotérmico a mesma conclusão pode ser obtida. No 

Brasil, na maior parte do dia, a demanda do sistema é atendida por usinas hidrelétricas. 

Como custo marginal de uma determinada hidrelétrica é sempre igual ao preço 

spot,(vide capítulo 5) a usina poderá gerar (ou a ela ser realocada) menos energia do que 

o volume constante no contrato (e, portanto, tornar-se uma compradora líquida), de 

acordo com o despacho do operador do sistema. Porém, como o combustível utilizado 

por esta usinas é a água, pode parecer que gerar 80 ou 100 MW tem o mesmo custo e, 

portanto, reduzir a produção não seria vantajoso para estes produtores. Mas, não se pode 

esquecer que apesar da energia das hidrelétricas não fornecer sinais econômicos é 

necessário considerá-la para não distorcer o seu preço, pois, como foi dito no capítulo 

anterior, a decisão operativa em um determinado período de tempo têm conseqüências 

futuras dada existência de estoques limitados de energia hidrelétrica sob a forma de 

água nos reservatórios da usina. Assim, a economia resultante da redução do 
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fornecimento de energia pelas hidrelétricas é medida pelo custo futuro, ou seja, pelo 

custo de oportunidade da geração hidráulica. A partir deste valor, a exemplo do sistema 

térmico, pode-se dizer que para a hidrelétrica é indiferente, em termos financeiros, gerar 

80 ou 100 MW se o preço spot for igual ao seu custo marginal. 

Entretanto, os geradores hidrelétricos podem não ter esta visão se trabalharem 

com a possibilidade de haver racionamento, onde, de acordo com as regras do MAE, os 

contratos não precisam ser cumpridos; ou com a possibilidade de que tenham que fazer 

vertimentos nos seus reservatórios no período futuro. Neste caso, eles estão apostando 

nestes acontecimentos, devem, portanto, assumir os riscos dessas decisões. 

Para os agentes D/C tornar-se um vendedor líquido (ou seja, consumir menos 

que o volume de energia contratada) pode ser lucrativo se preço spot for maior do que o 

valor constante  no contrato. Aproveitando o exemplo ilustrado na figura 2.2, se preço 

do MAE for $40 a empresa consumidora poderá reduzir a sua carga  e receber esta 

diferença ao preço vigente no mercado. Desta forma, ela terá que pagar $35 pelo 

volume de energia constante no contrato e “vende” o que não consumiu por $40, tendo 

um lucro nesta transação de $5 multiplicado  pela sua redução no consumo de energia. 

Porém, a quantidade de energia que as empresas estarão dispostas a deixar de 

consumir (ou se essas empresas vão reduzir o consumo) vai depender do impacto desta 

redução sobre a sua atividade fim. Entretanto, um estudo realizado no final de 1998 [9] 

mostra que o consumo efetivo de energia em várias regiões ficou abaixo daquele 

projetado pelas distribuidoras. Somando-se isto ao fato de que o Brasil atravessa um 

período de desaceleração na atividade econômica, pode-se acreditar que as empresas 

grandes consumidoras de energia vão estar dispostas a reduzir suas cargas. 

Mas será que esta redução na demanda não poderia baixar o preço do MAE, e 

portanto, provocar alterações no despacho do sistema ? A resposta é não, porque esta 
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demanda será considerada pelo ONS, para fins de otimização do sistema, como uma 

usina virtual com potência igual a carga reduzida e custo de operação igual ao preço 

spot. Isto pode ser comprovado através da simulação da operação de um sistema 

hipotético, como será visto no capítulo 5. 
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CAPÍTULO 3 

 

ALGORITMO PARA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO 

 

Como foi visto no capítulo 1, haverá no MAE um processo centralizado e 

determinístico para a otimização dos sistemas, o planejamento da operação do sistema, 

conduzido pelo ONS, o qual irá formar a base dos algoritmos para a determinação dos 

preços. Este processo irá utilizar um conjunto de modelos para otimizar os uso da 

energia dentro de programas diários, semanais, mensais e anuais, que reflitam os 

sistemas hidrológicos e elétrico do Brasil. Assim, neste capítulo será mostrado o 

desenvolvimento de um modelo de otimização que cumpre os objetivos acima. 

 

2.1 - Formulação Matemática 

 

 Existem diversos métodos capazes de aproximar a solução do problema  da 

operação de um sistema hidrotérmico. Um deles é a programação  dinâmica estocástica 

(PDE), onde se supõe que as afluências no início de cada estágio sejam conhecidas. Sua 

formulação matemática é representada pela seguinte equação recursiva: 
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αt(Xt) = Min {Ct(Ut) + 1/βt . EAt/Xt αt+1(Xt+1)}     3.1 
      Ut 

para todos t = T, T-1,...,1 

sujeito a: 

         Mi 

Vt+1,i = Vt,i + At,i - (Qt,i + St,i) + Σ (Qt,j + St,j)      3.2 
        J=1 

Vmin t+1,i < Vt+1,i < Vmax t+1,i        3.3 

Qt,i <  Qmax t,i          3.4 

Qt,i + S t,i = Lt,i          3.5 

GTt,j < GTmax j          3.6 

Ft,i,k < Fmax t,i,k         3.7 

   NUH     NUT  Ωk 
    Σ    ρi Qt,i +    Σ    GTt,j +   Σ  (Ft,i,k – Ft,k,i,) = Dt,k  k = 1,..., NS           3.8 
     i=1      j=1                  i=1 

i = 1,..., nº total de usinas hidrelétricas do sistema em estudo (NUH). 

j = 1,..., nº total de usinas térmicas do sistema em estudo (NUT). 

Onde, 

Vt é o vetor de níveis de armazenamento nos reservatórios no início do estágio t. 

At é o vetor de afluências incrementais durante o estágio t. 

Xt é o vetor de estados do sistema no início do estágio t. No caso de sistemas 

hidrelétricos, pelo menos duas variáveis devem ser representadas: Vt e alguma 

informação sobre a tendência hidrológica, por exemplo At-1. 

Qt é o vetor das vazões turbinadas nos reservatórios durante o estágio t. 

St é o vetor de vazões defluídas dos vertedouros durante o estágio t. 

Ut é o vetor de decisões para o estágio t. Geralmente representa Qt e St. 

Ct(Ut) é o custo imediato associado à decisão Ut. 

αt(Xt) é o valor esperado do custo de operação do estágio t até o final do período de 

planejamento sob a hipótese de operação ótima. 
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At/X t representa a distribuição de probabilidades da afluência A t condicionada ao 

estado do sistema X t. 

L t representa os limites inferiores na vazão defluente. 

V max t representa os limites nas capacidades máximas de armazenamento. 

Vmin t representa os limites nas capacidades mínimas de armazenamento. 

Qmax t representa os limites máximos no turbinamento. 

GTt,j geração da j-ésima usina térmica no estágio t. 

GTmaxj limite de capacidade máxima da j-ésima usina térmica. 

ρi produtividade da i-ésima usina hidrelétrica 

Dt demanda de energia no estágio t. 

Ft,i,k intercâmbio de energia do submercado i para o subsistema k no estágio t. 

Fmaxt,i,k limite de intercâmbio entre os submercados i e k. 

Ωk conjunto de submercados diretamente conectados ao submercado k. 

β é a taxa de desconto. 

Mi é o conjunto de usinas hidrelétricas imediatamente a montante da usina 

hidrelétrica i. 

T horizonte de planejamento. 

NS número de submercados. 

 

A equação 3.1, representa o custo mínimo de operação do sistema considerando 

as estratégias de operação para as possíveis combinações das variáveis de estado At e 

Xt. O termo Ct(Ut) é o custo imediato associado a decisão Ut , que é dado pelo custo de 

operação das usinas térmicas, sendo que o nível de geração térmica necessária para 

atender à demanda depende da produção de energia hidráulica. O termo αt+1(Xt+1) 

representa o custo futuro,ou seja, o valor esperado das conseqüências da decisão Ut . 
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 A equação 3.2 é o balanço hídrico de cada usina hidrelétrica, que é composta 

pelas afluências dos rios e das usinas a montante, pelo nível de armazenamento do seu 

reservatório e pelas vazões turbinadas e vertidas. 

 As restrições de 3.3 a 3.7, representam, respectivamente, os níveis mínimos e 

máximos de armazenamento; a capacidade máxima de geração hidráulica; os limites 

mínimos da vazão defluente que é composta pela soma da vazão turbinada e vertida; a 

potência máxima de cada usina térmica; e o limite de intercâmbio de energia entre 

submercados. 

 A entrada em operação de cada termelétrica é dada por ordem de custo unitário, 

onde o corte de carga é considerado como um usina térmica virtual de custo unitário 

igual ao custo do déficit. Assim, uma unidade térmica só entra em operação quando a de 

custo imediatamente inferior estiver utilizando sua capacidade máxima. Desta forma, o 

custo de operação do sistema no tempo t (Cj(GTt,j)) pode ser obtido através da função de 

geração das termelétricas que, em geral, é representada por uma função linear por  

partes, como ilustrado na figura 3.1. 

 

  $/MW 

 

 

 

 

 

    GT1 GT2   ...  GTN     Def 

   Figura 3.1 - Representação do Custo de Geração Térmica 
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O algoritmo de PDE constrói a função custo futuro, αt(Xt), discretizando o 

espaço de estados Xt em um conjunto de valores e resolvendo a equação 3.1 para cada 

um desses valores. Valores intermediários de αt(Xt) são obtidos por interpolação dos 

valores discretizados vizinhos. O algoritmo de PDE [11] é, então, descrito pelos 

seguintes passos: 

 

1. Inicialize αT+1 

2. Repita para t = T, T-1,...,1 

Repita para xt
i, i = 1,..., nº de discretizações 

Repita para cada cenário de afluências At 

Faz o balanço de energia 

Calcula o custo de operação 

Calcula o valor esperado do custo de operação 

Constroi a função de custo futuro (caracterizada pelo conjunto αt(Xt
j), j = 

1,..., nº de discretizações) 

3. Teste de convergência 

4. Se não convergiu, vá para (2) 

 

Este algoritmo possui muitas características interessantes, como a aplicabilidade 

em problemas multi-estágio e estocásticos, a possibilidade de representação de não 

linearidades, entre outras. Porém, apresenta como desvantagem a discretização do 

espaço de estados Xt. 

Supondo NR reservatórios no sistema, onde cada um dos NR volumes 

armazenados Vt e cada um dos NR afluentes At-1 são discretizados em M intervalos, 

tem-se M2NR estados discretizados. É fácil ver que o número de estados dicretizados e, 
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consequentemente o esforço computacional, cresce exponencialmente com o número de 

variáveis de estado. Isto significa que a resolução da equação 3.1 pelo algoritmo PDE 

torna-se inviável mesmo para sistemas de usinas hidrelétricas bastante reduzidos. Por 

exemplo, supondo M = 10 intervalos discretizados, tem-se: 

 

1 usina hidrelétrica 102  =  100 estados 

2 usinas hidrelétricas 104 =  10 mil estados 

3 usinas hidrelétricas 106 =  1 milhão de estados 

4 usinas hidrelétricas 108 =  100 milhões de estados 

5 usinas hidrelétricas 1010  =  10 bilhões de estados 

 

Com o objetivo de evitar esta “maldição da dimensionalidade”, foram 

desenvolvidos métodos capazes de aproximar a solução do problema com um esforço 

computacional razoável. Uma destas metodologias é a programação dinâmica dual 

estocástica (PDDE) [2],[7],[10],[11],[14],[15],[16],[17],[19], que se baseia nas técnicas 

de decomposição de Benders [1] e consiste na decomposição do problema da operação 

em um conjunto de problemas menores, cada um associado a um estágio do 

planejamento. A função objetivo de cada problema num determinado estágio minimiza 

a soma dos custos de operação desse estágio mais o valor esperado do custo futuro (para 

estágios posteriores). A resultado ótimo é alcançado através de um processo de decisão 

seqüencial em que o problema do estágio t envia a solução para o problema do estágio 

t+1 e recebe deste um restrição relacionando a variação marginal do valor da sua função 

objetivo (estágio t+1) com a variação marginal da solução enviada pelo problema do 

estágio t. 
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 O desenvolvimento deste algoritmo será mostrado nas seções seguintes para os 

casos determinístico e estocástico. 

 

3.3 – Programação Dinâmica Dual Determinística (PDDD) 

 

Seja o problema da operação hidrotérmica (3.1) em que a afluência de cada usina 

hidrelétrica, em qualquer estágio do planejamento, é conhecida. Este problema em 

apenas dois estágios pode ser representado por: 

 

 Min c1x1 + c2x2 

 Sujeito a         3.9 

  A1x1 > b1 

  E1x1 + A2x2 > b2 

 

E pode ser representado como um processo de decisão seqüencial com dois 

estágios. No primeiro estágio, obtém-se um valor viável para x*
1, tal que A1x*

1 > b1. No 

segundo estágio, dada a decisão x*
1, resolve-se o problema de otimização do segundo 

estágio: 

 

 Min c2x2 

 Sujeito a         3.10 

  A2x2 > b2 – E1x*
1 

 

onde x*
1, por ser conhecido, passa para o lado direito do conjunto de restrições do 

problema. 
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Os vetores x1 e x2 representam os volumes finais das usinas hidrelétricas, as 

vazões turbinadas, as gerações térmicas etc., no primeiro e segundo estágios, 

respectivamente. E o objetivo do problema é minimizar a soma dos custos c1x1 + c2x2. 

O processo de decisão seqüencial pode ser representado conforme a figura 

abaixo. 

 

  Estágio 1 

 

 Estágio 2 

x*
2 

c1x*
1+ c2x*

2 Min 

x*
1 

 Figura 3.2 – Processo de Decisão Seqüencial 

 

Observa-se que c2x*
2, onde x*

2 é a solução ótima do problema no 2º estágio, é 

uma função da decisão x*
1, do problema no 1º estágio. Logo, podemos escrever: 

  

α1(x1) = Min c2x*
2 

 Sujeito a         3.11 

  A2x2 > b2 - E1x1 

 

E sendo α1(x1) a solução ótima do problema 3.11, reescreve-se o problema 

original 3.9 como: 

 

 Min c1x1 + α1(x1) 

 Sujeito a         3.12 

A1x1 > b1 
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Dessa forma, pode-se entender α1(x1) como uma função que fornece 

informações sobre as conseqüências da decisão x1 no futuro. 

Pode-se utilizar o princípio da decomposição de Benders [1], para construir, de 

forma iterativa, aproximações para a função α1(x1), baseada na solução do problema no 

segundo estágio. De forma simplificada, os problemas no primeiro e segundo estágios 

são resolvidos, com se segue: 

 

1. Adote uma aproximação para α1(x1). 

2. Resolva o problema no 1° estágio, obtendo-se x*
1. 

3. Dado x*
1, resolva o  problema de 2° estágio, cuja solução é dada por x*

2. 

4. Associados à solução do problema de 2° estágio existem multiplicadores de 

Lagrange, que medem variações na função objetivo devido a variações 

marginais em x1. Esses multiplicadores são usados para construir uma 

aproximação mais precisa α1(x1). 

5. Retorne a passo (2). 

 

O comportamento da função custo futuro, α1(x1), pode ser caracterizado a partir 

do dual do problema de 2° estágio, sob a hipótese de linearidade deste problema. Seja o 

dual do problema (3.11) 

 

α1(x1) = Max π(b2 – E1x1) 

 Sujeito a         3.13  

   πA2 < c2 

 

onde o vetor π representa as variáveis duais. 
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O conjunto de restrições πA2 < c2 define uma região viável para o problema 

(3.13) que não depende da decisão de 1° estágio x1. Esta região é um poliedro convexo, 

e pode ser caracterizada pelo conjunto de pontos extremos ou vértices π(π1, π2,..., πp). 

Como a solução ótima de um problema de programação linear sempre corresponde a um 

vértice da região viável, o problema (3.13) pode ser resolvido por enumeração: 

 

 Max πi(b2 – E1x1) 

  πi ∈ π         3.14 

 

O problema (3.14) pode ser reescrito da seguinte forma: 

 

 Min α 

 Sujeito α > π1(b2 – E1x1) 

  α > π2(b2 – E1x1)       3.15 

    

    

  α > πp(b2 – E1x1) 

 

sendo α uma variável escalar. 

Por ser α maior ou igual a cada πi(b2 – E1x1), i = 1,...,p, será maior ou igual ao 

maior deles. Como a função objetivo do problema (3.15) é minimizar α, pelo menos 

uma restrição estará ativa na solução ótima. Portanto, a solução deste problema é igual a 

solução ótima do problema (3.14), e conseqüentemente, igual a solução ótima do 

problema (3.13). 
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Em um problema de programação linear, o valor da função objetivo do problema 

primal e do problema dual coincidem na solução ótima. Como o problema (3.15) é 

equivalente ao problema (3.13), pode-se concluir que as restrições α > πi(b2 – E1x1) do 

problema (3.15) definem a função α1(x1) do problema original (3.12). Este problema 

pode então ser reescrito como: 

 

 Min c1x1 + α 

Sujeito a         3.16 

  A1x1 > b1 

  π1(b2 – E1x1) - α < 0 

  π2(b2 – E1x1) - α < 0 

    

  πp(b2 – E1x1) - α < 0 

 

onde α corresponde ao valor de uma função convexa definida por restrições lineares do 

tipo πi(b2 – E1x1), e os {πi} são os coeficientes do hiperplanos suporte. As regiões do 

poliedro podem ser visualizadas na figura 3.3. 
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 Custo 
Futuro 

πp(b2 – E1x1) 

π2(b2 – E1x1) 

π1(b2 – E1x1)  

 

 

 

 

 Variável de Estado X 

 Figura 3.3 – Interpretação Geométrica da Função Custo Futuro 

 

Logo, o problema original (3.9) pode ser escrito somente em função das 

variáveis do problema de 1° estágio mais a variável escalar α. 

O conjunto de restrições πi(b2 – E1x1) - α < 0, i = 1,...,p pode ter grandes 

dimensões, porém somente algumas delas estarão ativas na solução ótima. Isto sugere o 

uso de técnicas de relaxação, base do algoritmo de decomposição de Benders. A idéia é 

obter, iterativamente, um subconjunto desses vértices e construir, a cada iteração, uma 

aproximação mais precisa, para a função custo futuro. 

O algoritmo programação dinâmica dual determinística (PDDD) em dois 

estágios é, então descrito pelos seguintes passos: 

 

1. Faça J = 1; limite superior zmax = +∞; aproximação inicial da função custo futuro 

α1(x1) = 0, ∀ x1 (isto significa que não está disponível nenhuma informação 

sobre o conjunto de pontos extremos ou vértices π) 

2. Resolva o problema relaxado 
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Min c1x1 + α1 

 Sujeito a         3.17 

  A1x1 > b1 

  πj(b2 – E1x1) - α < 0  j = 1,...,J 

 

3. Seja (x*
1, α*) a solução ótima do problema (3.17). Definindo: 

 

zmin = c1x*
1 + α*

1       3.18 

 

Pode-se concluir que zmin é um limite inferior para a solução do problema 

original (3.12), pois o problema (3.17) é uma versão relaxada do problema 

(3.16) 

4. De posse da decisão x*
1, resolva o problema de 2° estágio 

 

α1(x*
1) = Min c2x2 

Sujeito a        3.19 

  A2x2 > b2 – E1x*
1 

 

5. Seja x*
2 a solução ótima do problema (3.19). O par (x*

1,x*
2) é uma solução 

viável do problema (3.12), mas não necessariamente a solução ótima. Portanto, 

   

zmax= Min { zmax, c1x*
1 + c2x*

2}     3.20 

  

é um limite superior da solução ótima. 
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6. Seja TOL uma tolerância pré-especificada. Verifique (zmax - zmin < TOL). Em 

caso afirmativo, a solução ótima é o par (x*
1,x*

2) associada a zmax . Caso 

contrário, vá para (7). 

7. Seja π* o vetor de multiplicadores simplex associados às restrições do problema 

(3.19) . Este vetor é uma solução básica viável do problema dual (3.13), e 

portanto um vértice da região viável πA2 < c2. Este vértice pode ser usado para 

formar uma nova restrição do tipo π*(b2 – E1x1) - α < 0, denominada corte de 

Benders, que será adicionada ao problema relaxado (3.17). 

Seja w* o valor da solução ótima do problema (3.19) e π* o vetor de 

multiplicadores simplex a ela associado. Da igualdade de soluções ótimas dos 

problemas primal e dual podemos escrever: 

 

  w* = π*(b2 – E1x*
1)       3.21 

 

Colocando (π*b2) em evidência, obtem-se π*b2 = w* + E1x*
1 

Substituindo na expressão π*(b2 – E1x1) - α < 0, obtém-se uma expressão 

alternativa para o corte de Benders: 

  

w* + π*E1(x*
1 – x1) - α < 0       3.22 

 

8. Faça J =  J + 1; πJ = π*; Vá para (2). 

 

É importante observar que neste algoritmo não há necessidade da discretização 

do espaço de estados x. A cada iteração, uma nova aproximação da função custo futuro 

é gerada em torno do ponto obtido a partir da solução do problema de 1° estágio, x*
1. 
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Isto significa que, a cada iteração, uma nova restrição linear (com coeficiente dado por 

π*) é adicionada à aproximação α1(x1). 

No caso de problemas de multi-estágios o algoritmo PDDD pode ser estendido 

da seguinte forma: 

 

Min c1x1 + c2x2 + ... + cTxT 

Sujeito a         3.23 

 A1x1      > b1 

 E1x1 + A2x2     > b2 

  E2x2 + A3x3    > b3 

     

     

  ET-1xT-1 + ATxT   > bT 

 

O problema anterior pode ser representado por: 

 

 Min c1x1 + α1(x1) 

 Sujeito a        3.24 

  A1x1 > b1 

 

onde α1(x1) representa as conseqüências da decisão de 1° estágio x1, nas decisões dos 

demais estágios. 

A função α1(x1) é calculada através de: 
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 α1(x1) = Min c2x2 + ... + cTxT 

 Sujeito a        3.25 

   A2x2     > b2 – E1x1 

   E2x2 + A3x3    > b3 

      

   ET-1xT-1 + ATxT   > bT 

 

Repetindo-se este procedimento (T-2) vezes obtém-se: 

 

 α2(x2) = Min cT-1xT-1 + αT-1(xT-1) 

 Sujeito a        3.26 

 AT-1xT-1 > bT-1 - ET-2xT-2 

 

onde αT-1(xT-1) é função do T-ésimo estágio: 

 

αT-1(xT-1) = Min cTxT 

Sujeito a         3.27 

  ATxT > bT – ET-1xT-1  

 

Dessa forma uma estratégia de solução do problema multi-estágios é: 

 

1. Faça J =  1; limite superior zmax = + ∞; aproximação inicial da função custo 

futuro (αt(xt) = 0, t = 1, ..., T), ∀xt (isto significa que não está disponível 

nenhuma informação sobre o conjunto de pontos extremos ou vértices π 

associados a cada estágio). 
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2. Resolva o problema aproximado de 1° estágio: 

  

Min c1x1 + α1 

 Sujeito a         3.28 

  A1x1 > b1 

  πj
2(b2 – E1x1) - α < 0  j = 1,..., J 

 solução ótima: (x*
1,α*

1) 

 

3. Calcule zmin pela expressão (3.18) 

4. Repita para t = 2, ..., T (simulação “forward”) 

Dado x*
t-1, resolva o problema aproximado do t-ésimo estágio: 

 

αt-1(xt-1) = Min ctxt + αt 

Sujeito a        3.29 

Atxt > bt – Et-1x*
t-1 (representam restrições do estágio t) 

πi
t+1(bt+1 – Etxt) - αt < 0 

ou wj
t+1 + πj

t+1Et(x*
t – xt) - αt < 0  j = 1,...,J 

(representam a aproximação da função custo futuro α1(x1), exceto para t = T, 

onde αT é sempre igual a zero) 

Solução ótima: (x*
t,αt-1) 

 

5. O vetor (x*
1,...,x*

T) é uma solução viável do problema (3.23), mas não 

necessariamente a solução ótima. Portanto 

 

zmax = Min { zmax, Σ ctx*
t}       3.30 
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 é um limite superior da solução ótima. 

6. Seja TOL uma tolerância pré-especificada. Verifique se (zmax - zmin < TOL). Em 

caso afirmativo, a solução ótima é o par (x*
1,...,x*

T) associado a zmax. Caso 

contrário, vá para (7). 

7.  Resolva o problema de otimização para t = T,...,2 (recursão “backward”) 

  αt-1(xt-1) = Min ctxt + αt 

Sujeito a        3.31 

  Atxt > bt – Et-1x*
t-1 

πJ
t-1(bt-1 – Etxt) - αt < 0 

ou wj
t+1 + πj

t+1Et(x*
t – xt) - αt < 0  j = 1,...,J 

(exceto para t = T, onde αT = 0) 

 

Seja o problema πJ
t o vetor de multiplicadores simplex associado ao conjunto de 

restrições do problema (3.31) na solução ótima. πJ
t medem a variação do custo 

de operação do estágio t até o final do período de planejamento T devido a 

variações marginais nos níveis de armazenamento dos reservatórios no início do 

estágio t (ou final do estágio (t-1)), representamos por x*
t-1. Estes multiplicadores 

são usados para formar uma nova restrição do tipo πJ
t(bt – Et-1xt-1) - αt-1 < 0 

(corte de Benders) que será adicionada à função αt-1(xt-1), obtendo-se uma nova 

aproximação. 

8. Faça J = J +1 

Vá para (2). 
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Observa-se que o passo (4) do algoritmo PDDD (simulação forward) tem dois 

objetivos: 

1 – cálculo de um limite superior zmax 

2 – seleção dos pontos (x*
t, t = 1,...,T), em torno dos quais são geradas novas 

aproximações para função custo futuro. 

Este algoritmo pode ser estendido para o representar o caso estocástico com será 

visto na seção 3.3. 

 

3.3 – Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) 

 

O algoritmo da programação dinâmica dual determinística poder ser estendido 

para representar a estocacidade das afluências  aos reservatórios. 

Esta representação é feita a partir de um problema de otimização estocástica, em 

que o problema  do 2º estágio depende dos m valores que uma ou mais variáveis podem 

assumir. O problema de otimização estocástica em dois estágio pode ser formulado da 

seguinte maneira: 
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 Min  c1x1 + p1c2x21 + p2c2x22 + ... + pmc2x2m 

 sujeito a         3.32 

                        A1x1 > b1 

  E1x1 + A2x21 > b21 

  E1x1 + A2x22 > b22 
    . 
    . 
    . 
  E1x1 + A2x2m > b2m 

 

A resolução deste problema consiste num processo de decisão seqüencial em 

dois estágios. No primeiro é determinada uma solução viável x*1 , tal que, A1x*1 > b1. 

Dada a decisão x*1 podemos encontrar  a solução do problema abaixo (3.33), que é o 

vetor (x*21, x*22,..., x*2m). 

 

 Min p1c2x21 + p2c2x22 + ... + pmc2x2m 

 s. a          3.33 

A2x21 > b21 - E1x*1 

A2x22 > b22 - E1x*1 
   . 
   . 
   . 

A2x2m > b2m - E1x*1 

 

O problema (3.33) também pode ser decomposto em m subproblemas de 

otimização independentes da seguinte forma: 
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 Min   c2x2n       3.34 

 sujeito a      Variáveis duais 

A2x2n > b2n - E1x*1     π2n  

 

onde n = 1, ... , m. 

As soluções dos subproblemas (3.34) são ponderadas pelas suas respectivas 

probabilidades pn. 

A exemplo do PDDD, a solução de cada subproblema de 2º estágio é uma função 

da decisão do problema de 1º estágio. Portanto, o problema (3.32) pode ser reescrito da 

seguinte forma: 

 

  Min   c1x1 + α(x1) 

  s. a        3.35 

A1x1 > b1 

 

Neste problema c1x1 representa o custo intermediário e α(x1), o valor esperado 

das conseqüências futuras da decisão x1. Podemos ilustrar este processo através da 

figura abaixo (3.3). 
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p1c2x*21 + p2c2x*22 + ... + pmc2x*2m 

min 

 

 

Figura 3.3 – Pro

 

A função

esperado dos mu

m subproblemas

é: 

   
  α
   

onde 

 
w
 

 

Se o pro

também são vál

3.3), onde os se

(bi,t); e os nós d

operação estocá

 
 

Estágio 1
 
Estágio 2
1 p1c2x*21 
 
Subproblema 
2 p2c2x*22 

 
Subproblema 
pmc2x*2m m 
Subproblema 
cesso de Decisão Seqüencial – Caso Estocástico 

 α(x1) é um poliedro convexo que pode ser construído a partir do valor 

ltiplicadores simplex (π2n, n = 1, ... , m) associados a cada restrição dos 

 (3.34) do 2º estágio. O corte de Benders associado ao problema (3.35) 

      m 

(x )  >  w*  –   (∑  p πnE1 )(x1 – x*1) 1 n
     n=1 

m 

*  =  ∑  pnα1n(x*1) 
n=1 

blema, além de estocástico, for multi-estágios os resultados acima 

idos e podemos visualizá-lo através de uma árvore de cenários (figura 

us ramos estão associados às possíveis realizações do vetor recursos 

a árvore ao vetor de decisão (xi,t) de cada estágio. Para o problema de 

stica de um sistema multireservatório, o vetor bi,t corresponde ao vetor 
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de afluências, enquanto as decisões xi,t correspondem ao volume armazenado 

correspondem ao volume armazenado nos reservatórios do sistema ao final do período t. 

 

 

b43 b33 b23 b13 

b22 b12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b34 b24 b84 b44 b54 b64 b14 b74 

 

  Figura 3.3 – Árvore de Cenários 

 

 Desta maneira, o algoritmo para o problema multi-estágios é descrito pelos 

seguintes passos: 

 

1 –  Faça J = 1; zmax = ∞ e αt(xt) = 0 

2 –  Resolva o problema aproximado de 1º estágio 
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 Min c1x1 + α1 

 Sujeito a         3.36 

  A1x1 > b1 

  πj
2n(b2n - E1x1) - α < 0  j = 1,...,J 

 solução ótima: (x*
1, α*

1) 

3 –  Calcule zmin pela expressão (3.18) 

4 –  Repita para t = 2,..., T  e n = 1,...,m (simulação forward) 

 Dado x*
t-1 , resolva o problema aproximado do t-ésimo estágio 

 

 αn,t-1(xi,t-1) =  Min pn,tctxn,t + αn,t     3.37 

 sujeito a 

   Atxn,t > bn,t – Et-1xn,t-1 

   πj
n,t+1(bn,t+1 – Etxn,t) - αi,t < 0 

      m 
ou  αn,t(xn,t) > w*

n,t – ( Σ pn,tπn,t+1Et)( xn,t – x*
n,t) 

n=1 

   (exceto para t = T, onde αn,t = 0) 

 solução ótima: (x*
t, α*

t-1) 

5 –  Calcule o valor esperado de zmax 

 
        t   m 

  zmax = min { zmax, Σ  Σ pn,tctxn,t} 
     t=1 n=1 

 

6 –  Se zmax – zmin < TOL, FIM. 

 Caso contrário vá para (7) 

7 –  Resolva o problema de otimização para t = T,...,2 e n = 1,...,m (Recursão 

backward) 
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 αn,t-1(xi,t-1) =  Min pn,tctxn,t + αn,t    Variável dual  

 sujeito a 

   Atxn,t > bn,t – Et-1xn,t-1      πn,t 

   πj
n,t+1(bn,t+1 – Etxn,t) - αi,t < 0 

      m 
ou  αn,t(xn,t) > w*

n,t – ( Σ pn,tπn,t+1Et)( xn,t – x*
n,t) 

n=1 

   (exceto para t = T, onde αn,t = 0) 

8 –  Faça J = J +1 

Vá para (2) 

 

Pela figura 3.3 dá para perceber que este algoritmo torna-se computacionalmente 

inviável mesmo para problemas de poucas dimensões. Para contornar esta explosão 

combinatória o PDDE propõe que se utilize amostras aleatórias independentes dos 

cenários hidrológicos do sistema. 

 Dada uma amostra de nc cenários o sistema é modelado através de uma variável 

aleatória de distribuição normal de média e variância dadas pelas seguintes expressões, 

respectivamente: 

 
            nc 

zmax =   1    Σ zi      3.38 
 nc   i=1 

      nc 
δ2

zmax =  1      Σ (zmax - zi)2    3.39 
      nc2   i=1 

 

T 
onde, zi é o custo total de operação para o cenário i, dado por  zi = Σ ct xi,t. 

t=1 
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 Como as afluências são representadas por variáveis aleatórias independentes a 

função de custo futuro não depende dos nc cenários, portanto, pode-se construir uma 

única aproximação da função de custo futuro em cada estágio. Assim, em cada recursão 

backward é criado um hiperplano de suporte adicional que serve para todos os cenários 

do estágio anterior. 

 O algoritmo é, então, implementado assumindo que os vetores bt são variáveis 

aleatórias independentes e que cada um deles será discretizado em ndt cenários com 

probabilidade de pt,j, para j=1,...,nd. 

 

1 – Faça J = 1; zmax = ∞; zmin = 0; e αt(xi,t)= 0 

2 -  Sortear um vetor bi,t e resolver o problema aproximado para t = 1,..,T e i = 

1,...,nc (simulação forward) 

 

  Min ctxi,t + αt(xi,t) 

 Sujeito a         3.36 

  Atxi,t > bi,t – Et-1xi,t-1 

 

3 -  Calcule a estimativa de zmax e a incerteza associada 

 
       T   nc 

      zmax = Σ   Σ  ct xi,t. 
      t=1 i=1 

      nc 
δ2

zmax =  1      Σ (zmax - zi)2     
      nc2   i=1 

 

4 -  Repita para t = T,...,1 , i = 1,...,nc e j = 1,...,nd (Recursão backward) 
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 Resolva o problema de otimização: 

 

  Min ctxi,t + αt(xi,t)      Variável dual 

 Sujeito a          

  Atxi,t > bi,t – Et-1xi,t-1       πt-1,i,j 

 

5 - Calcular o valor esperado de πt-1,i (que será utilizado para construção do 

hiperplano de suporte) 

 
       nd 

  E(πt-1,i) = Σ ptπt-1,i,j 
       j=1 

 

6 -  Calcular a estimativa de custo da operação 

 

  zmin = c1x1 + α1(x1) 

 

7 -  Se  zmax – zmin < TOL, FIM. (Teste de convergência) 

 Caso contrário, incluir mais um hiperplano de suporte à função αt(xi,t) 

Faça J = J + 1 

Vá para (4) 

 

 O teste de convergência deste algoritmo não depende do grau de precisão da 

função aproximada do custo esperado de operação (zmin), bastando que esteja dentro de 

um intervalo de confiança de zmax , por exemplo, de 95% com ilustrado na figura 3.4. 
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Probabilidade

 

95% 

 

 

 

 

 

 

 
zmax – 1,96δzmax zmax + 1,96δzmax 

 

 Se a diferença entre as estimativas zmin e zmax entre as duas iterações for menor 

que uma determinada tolerância, considera-se que a solução é ótima. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DE PREÇOS 

 

Como foi visto no capítulo 3, o algoritmo PDDE produz programas otimizados 

de despacho que podem ser utilizados no processo de determinação  do preço do MAE. 

Este deverá refletir o custo marginal da unidade de geração mais cara, ou o corte de 

carga, necessários para atender à demanda, excluindo-se os efeitos das restrições de 

transmissão dentro de cada submercado [20]. 

Desta forma, neste capítulo será apresentada uma metodologia para o cálculo dos 

custos marginais para se determinar o preço do MAE. 

 

4.1 – Custos Marginais 

 

De acordo com a Teoria Econômica, o custo marginal de um produto é a adição 

ao custo total proveniente da última unidade produzida [12]. Ou seja, se C(Q) é o custo 

total de produzir Q unidades do produto, o custo marginal entre Q e (Q-1) unidades é            

C(Q) - C(Q-1). 

Assumindo que a firma tem por objetivo maximizar seus lucros, numa situação 

de concorrência perfeita, onde há muitas empresas e muitos consumidores no mercado, 

o preço do produto é definido pela interação entre a oferta e a demanda. Assim, o 

produtor fixa seu nível de produção de forma a igualar o custo marginal ao preço. 

Sendo C(Q) o custo total, onde Q é a quantidade produzida, o lucro total da 

firma é L = P.Q - C(Q), onde P é o preço do produto. A maximização do lucro pode, 

então, ser expressa por: 
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Max L = P.Q - C(Q)      4.1 

 

Se o lucro é máximo, então: 

 

   P -  d C(Q) = 0 => P = C’(Q) 
    dQ 

 

ou seja, o preço deve ser igual ao custo marginal. A condição de segunda ordem para 

um máximo é: 

 

         d2 C(Q) > 0 
    dQ2 

 

ou seja, o custo marginal no nível de produção ótimo deve ser crescente. A figura 4.1 

ilustra estes conceitos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

P

 

g 

g 
P*
  

Figura VI.1 – Preço do Mercad
Q*
o em Concorrê
Q

RM
CM
ncia Perfeita 
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onde, CMg é o custo marginal e RMg é a receita marginal. 

Em concorrência perfeita, portanto, o produtor deve considerar o preço como 

dado, ou seja, como uma variável exógena. A partir daí busca-se determinar o ótimo da 

produção. 

Numa situação de monopólio, entretanto, onde uma única empresa domina o 

mercado, o preço é influenciado pela quantidade ofertada. Desta forma,  o produtor deve 

decidir sobre o seu nível de produção e sobre o preço pelo qual seu produto será 

vendido. 

Assim, admitindo que a receita do monopolista seja P(Q).Q e que o seu custo 

total seja C(Q), o lucro total será dado por L = P(Q).Q - C(Q). 

A maximização do lucro será obtida no ponto em que a derivada função de lucro 

em relação à quantidade iguala-se a zero: 

 

dL = P(Q) + Q.d P(Q) – dC(Q) = 0     4.2 
dQ      dQ        dQ 

 

Desta forma, a receita marginal deve ser igual ao custo marginal quando os 

lucros são maximizados P(Q) + Q.P’(Q) = C’(Q). 

A figura 4.2 ilustra o lucro máximo representado pela interação das curvas de 

custo e de receita marginal, onde é obtido o nível ótimo de produção, que é vendido ao 

preço P(Q*). A receita e o custo de produção são dados, respectivamente, pela receita 

média (RMe) e pelo custo médio (CMe) vezes a quantidade produzida. O lucro máximo 

corresponde à área hachurada da figura. 
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   Figura 4.3 – Preço do Mercado em Concorrência Perfeita 

 

onde CMgN é o custo marginal da unidade geradora mais cara (o preço do MAE) e 

CMgN-i  o custo marginal da usina i. O lucro é calculado pela diferença entre o custo 

médio da empresa CMeN-1 e o custo marginal CMgN vezes a quantidade produzida. 

 

4.2 – Custo Marginal em Modelo de Programação Linear 

 

A função de produção da firma também pode ser representada por um modelo de 

programação linear: 
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  Max Z = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn     4.3 

  s.a 

  a11x1 + a12x2 + ...+ a1nxn < b1 

  a21x1 + a22x2 + ...+ a2nxn < b2 

 

   

  am1x1 + am2x2 + ...+ amnxn < bm 

xi > 0, i = 1,...,n 

 

O problema 4.3 consiste na maximização do lucro proveniente da produção dos 

xi bens, utilizando-se no seu processo produtivo quantidades bj dos recursos, e vendidos 

a um preço ci. 

O dual do problema 4.3 é dado por: 

 

  Min Z = π1b1 + π2b2 + ... + πnbn     4.4 

  s.a 

  a11π1 + a21π2 + ...+ am1πn > c1 

  a12π1 + a22π2 + ...+ am2πn > c2 

 

  a1nπ1 + a2nπ2 + ...+ amnπn > cm 

πj > 0, j = 1,..., m 

 

Através do dual pode-se determinar os valores a serem imputados aos j recursos 

utilizados. Com eles podemos medir a variação na função objetivo do problema primal, 
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em decorrência de variações marginais dos recursos disponíveis. Esses valores são a 

solução do problema dual, os multiplicadores πj , e são interpretados economicamente 

como preços-sombra, ou como os custos marginais do problema primal. 

 

4.3 – Aplicação em Sistemas Elétricos 

 

Como vimos no capítulo 3, o problema de planejamento da operação de sistemas 

energéticos é representado por modelos de programação linear dinâmico. Desta forma, 

pode-se aplicar a teoria marginalista para calcular os custos marginais. 

Inicialmente será aplicada a teoria em um sistema de geração puramente térmico, 

onde pode-se chegar a uma solução de forma intuitiva, para depois ser estendido para 

um sistema hidrotérmico. 

 

4.3.1 – Sistemas Térmicos 

 

Em [7] é apresentado um modelo de despacho ótimo de um sistema de geração 

composto somente por usinas termelétricas, onde objetivo é minimizar os custos de 

geração, como representado abaixo: 

 
 
                       NUT        4.5 
Min   Z = Σ  Cj.GT,j                       Custo Marginal 
                    j=1 

sujeito a: 

NUT 
 Σ  GT,j = Dt                πD 
 j=1 

GTj < GTmax j        πGT  

j = 1,..., NUT 
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onde, 

πD é o custo marginal associado à variação do mercado 

πGT é o custo marginal associado à variação da capacidade de geração 

 

Neste problema, o recurso utilizado para a produção de energia é a capacidade 

de geração térmica. E pode-se resolvê-lo facilmente despachando as usinas por custo 

crescente de operação até atender à demanda. Se j* for o último gerador a ser carregado, 

o custo marginal associado à variação da demanda é dado por: 

 

πD = C j*.GT,j*        4.6 

 

que indica que a variação marginal da demanda será atendida pelo gerador j*, cujo custo 

unitário é C j*.GT,j* 

Assim, um usina j produz energia a um custo unitário C j.GT,j e a vende no 

mercado spot ao preço πD, que, como foi visto, é igual a C j*.GT,j*. 

Pode-se calcular o lucro das usinas a partir do ganho líquido: 

           4.7 

  πGT = C j.GT,j - C j*.GT,j*    para j = 1,..., j* 

  πGT = 0       para j = j*+1,...,NUT 

 

As expressões (4.7) podem ser interpretadas da seguinte forma: se houver um 

aumento na capacidade de um gerador j carregado no despacho econômico (cujo custo 

C j.GT,j é menor que C j*.GT,j*), esta capacidade adicional será utilizada para substituir 

parte da geração da geração j*. O ganho líquido é, portanto, a diferença entre os custos 

unitários de geração de ambas unidades. Por outro lado, um incremento de capacidade 
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de uma unidade não carregada (custo unitário superior a C j*.GT,j*) não afeta o despacho 

e, portanto, o custo de operação. Assim, o lucro total de cada térmica será dado por 

πGT.GTmax j para j = 1,...,NUT. 

No caso da entrada em operação de uma nova usina no sistema que possa 

substituir toda a geração j* (que pode ser o déficit de potência) e que tenha um custo 

unitário menor que     C j*.GT,j*, então o preço da energia πD pode ser reduzido para   

Cj*-1.GT,j*-1. 

Aplicando-se a igualdade primal-dual ao problema (4.5), tem-se: 

 

NUT              NUT 

 Σ Cj.GT,j = πD.D + Σ πGT .GTmax j   4.8 
 j=1                      j=1 

           

onde, 

πD.D é o gasto total dos consumidores com energia elétrica 

NUT 
 Σ  πGT .GTmax j é o lucro das térmicas 
j=1 

Rearrumando a equação (4.8): 

 

NUT         NUT 

 Σ  πGT .GTmax j =  Σ  Cj.GT,j - πD.D  4.9 
 j=1                 j=1 

 

verifica-se que o lucro total dos produtores é dado pela diferença entre o gasto total dos 

consumidores e o custo total da geração. 
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4.3.2 – Sistemas Hidrotérmicos (Caso determinístico) 

 

Os conceitos aplicados na seção anterior podem ser estendidos para sistemas 

hidrotérmicos [7], caso determinístico, onde admite-se como conhecidas as afluências 

ao longo do período de planejamento. O problema da operação ótima pode, então, ser 

resolvido através do algoritmo PDDD, visto no capítulo 3. 

 

    T   NUT       4.10 
Min Z = Σ  Σ  Cj,t.GTt,j              Variáveis duais 
             t=1  j=1 

sujeito a: 

               Mi 

Vt+1,i + (Qt,i + St,i) - Σ (Qt,j + St,j) = Vt,i + At,i    πH,t,i 
               j=1 

Vmin t+1,i < Vt+1,i < Vmax t+1,i      πV,t,i  

Qt,i < Qmax t,i        πQ,t,i  

GTt,j < GTmax j        πGT,t,j 

 
NUH  NUT 
 Σ    ρi Qt,i +    Σ    GTt,j = Dt               πD,t 
 i=1  j=1              

 

t = 1,..., T 

i = 1,..., NUH 

j = 1,..., NUT 

 

onde, 

πH,t,i é a variável dual associada à equação de balanço hídrico da usina i no período t 

πV,t,i é a variável dual associada à capacidade de armazenamento da usina i no período 

t 
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πQ,t,i é a variável dual associada à capacidade de geração hidráulica da usina i no pe- 

ríodo t 

πGT,t,j é a variável dual associada à capacidade de geração térmica da usina j no período 

t 

πD,t é a variável dual associada ao atendimento da demanda no período t 

 

No problema hidrotérmico são utilizado como recursos, além da capacidade de 

geração térmica, as afluências aos reservatórios, os níveis de armazenamento e a 

capacidade de geração hidráulica. Os custos marginais também correspondem aos 

multiplicadores associados  às restrições do problema. E o despacho das unidades 

térmicas é semelhante ao caso do sistema puramente térmico. Porém, a alocação das 

usinas hidrelétricas tem algumas características que devem ser consideradas. 

Como foi dito no capítulo 2, apesar de o despacho das hidrelétricas não fornecer 

sinais econômicos, já que a existência da água em um determinado aproveitamento não 

depende de investimento, é necessário considerá-la para não distorcer o preço da 

energia. Esta parcela pode indicar o custo marginal destas usinas, pois o “valor da água” 

(πH,t,i) representa o seu custo de oportunidade e, de acordo com a Teoria Econômica 

[12], o custo de uma empresa é dado pelos custos incorridos e mais os custos que 

poderão ocorrer no futuro. Como a despesa de uma hidrelétrica é muito pequena, pode-

se dizer que o seu custo de operação seja dado por πH,t,i Qt,i. 

Da igualdade primal-dual, tem-se: 

 T   NUT           4.11 
 Σ  Σ  Cj,t.GTt,j  = πH,t,i (Vt,i + At,i) + πV,t,i .Vmax t+1,j + πQ,t,i.Qmax t,i + πGT,t,j.GTmax j + πD,t.Dt 
t=1  j=1 
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Rearrumando a equação 4.11 

     T   NUT 
πD,t.Dt = Σ  Σ  Cj,t.GTt,j – (πH,t,i (Vt,i + At,i) + πV,t,i .Vmax t+1,j + πQ,t,i.Qmax t,i + πGT,t,j.GTmaxj) 

  t=1  j=1 

 

verifica-se que o gasto total com energia é igual à soma dos custos de operação mais a 

remuneração dos agentes produtores. 

 

4.3.2 – Sistemas Hidrotérmicos (Caso estocástico) 

 

 Os conceitos do caso determinístico podem ser estendidos para o caso 

estocástico [7], onde as afluências ao sistema não são conhecidas. Desta forma, o 

problema da operação pode ser resolvido pelo PDDE. 

 

αt(Vt) = Min Ct(GTt) + 1/βt . EAt/Xt . αt+1(Vt+1)    Variável dual 

sujeito a: 

   Mi 

Vt+1,i + Qt,i + St,i + Σ  (Qt,j + St,j)= Vt,i + At,i      πH,t,i 
   J=1 

Vmin t+1,i < Vt+1,i < Vmax t+1,i        πV,t,i 

Qt,i <  Qmax t,i          πQ,t,i 

GTt,j < GTmax j          πGT,t,i 

    NUH     NUT   
    Σ    ρi Qt,i +    Σ    GTt,j = Dt       πD,t,i 
     i=1      j=1                   

αt+1(Vt+1) = E(w*t+1) + E(πt+1(V* t - Vt))     πα,t,i 

 

i = 1,..., nº total de usinas hidrelétricas do sistema em estudo (NUH). 

j = 1,..., nº total de usinas térmicas do sistema em estudo (NUT). 
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 As alocações marginais associadas às restrições do problema são semelhantes ao 

caso determinístico, a exceção da associada aos limites de armazenamento que pode ser 

expressa alternativamente por πH,t,i (Vt,i – Vt+1,i), que tem uma interpretação econômica 

diferente. A cada estágio do planejamento uma dada usina hidrelétrica “vende” 

(depleciona) ou “compra”(armazena) um volume de água no seu reservatório igual a 

(Vt,i – Vt+1,i). O valor desta diferença é dado por πH,t,i. A demonstração desta expressão 

pode ser consultada em [7]. 
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CAPÍTULO 5 

 

ESTUDO DO CASO 

 

Para comprovar os resultados sugeridos no capítulo 2 será aplicado o algoritmo 

PDDE em sua versão determinística na solução do problema do operação energética. 

Com este objetivo foi desenvolvido um programa em FORTRAN [18] utilizando-se o 

pacote OSL da IBM [6] (vide anexo). 

O OSL (Optimization Subroutine Library) é um acompanhamento de subrotinas 

para manipular modelos e resolver problemas de otimização matemática. As subrotinas 

do OSL são escritas em FORTRAN e são divididas em sete categorias, a saber: 

 

1 – Resolução da programação matemática 

2 – Dados de entrada e saída 

3 – Inicialização e setup 

4 – Matriz de manipulação 

5 – Mensagens de instrução 

6 – Variáveis de controle 

7 – Análise paramétrica e de sensibilidade 

 

 Estas subrotinas controlam os erros no programa e proporcionam uma 

ferramenta eficaz para resolver problemas de otimização, sem a necessidade de o 

usuário ter conhecimento detalhado de programação matemática. Além disso, as 

subrotinas do OSL têm numerosos parâmetros, variáveis de controle e soluções para o 
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usuário que facilitam a elaboração de estratégias para resolução de problemas. Daí, a 

escolha desta livraria para o desenvolvimento do programa. 

Na versão determinística são conhecidas as afluências e a demanda do sistema. 

Desta forma, na tabela 5.1 são apresentados esses valores para um horizonte de 

planejamento de três anos. 

 

ANO AFLUÊNCIAS 

(hm3) 

DEMANDA 

(MW) 

1 500 800 

2 300 800 

3 150 800 
 

Tabela 5.1 – Afluência e demanda em cada estágio do planejamento 

 

O sistema analisado é composto por uma usina hidrelétrica e três térmicas, sendo 

o volume inicial do reservatório da hidrelétrica 60 hm3 e produtividade das suas turbinas 

de ρ = 0,95. O custo do déficit é de 50 $/MWh e é representado por uma usina virtual. O 

fator de desconto adotado é de 10%.Outros dados relativos às usinas são apresentados 

na tabela 5.2. 

 

USINA HIDRELÉTRICA TÉRMICA 1 TÉRMICA 2 TÉRMICA 3 

Custo ($/MWh) - 2 4 6 

Vmin (hm3) 200 - - - 

Vmax (hm3) 1000 - - - 

Qmax (MW) 600 - - - 

Gtmax (MW) - 100 150 200 
 

Tabela 5.2 – Dados referentes às usinas 
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Assim, o algoritmo resolve para cada estágio t (t = 1,2 e 3) o seguinte problema 

de programação linear: 

 

Min αt(Vt) = 2.GTt,1 + 4.GTt,2 + 6.GTt,3 + 50.Deft +  1  . αt+1(Vt+1)  (5.1) 
       1,1 

Sujeito a 

Vt+1 + Qt + St = Vt +At 

  200 < Vt+1 < 1.000 

  Qt < 600 

  GTt,1 < 100 

  GTt,2 < 150 

  GTt,3 < 200 

  GTt,1 + Gt,2 + GTt,3 + Deft + 0,95.Qt = 800 

  αt+1(Vt+1) - π*t+1.Vt = w*t+1 - π*t+1.V* t  

 

A solução otimizada do problema 5.1 é encontrada na terceira iteração 

apresentando um custo de operação de $ 4.093,80. Os valores obtidos durante o 

processo de convergência são mostrados na tabela 5.3. 

 

ITERAÇÃO LIMITE INFERIOR 

($) 

LIMITE SUPERIOR 

($) 

DIFERENÇA 

(%) 

1 720,00 11.601,82 1.511,36 

2 1.109,00 4.141,73 273,46 

3 4.093,80 4.141,73 1,17 

 

Tabela 5.3 – Iterações até a convergência 
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A figura 5.1 ilustra o processo de convergência do algoritmo PDDE para o 

modelo analisado. 

0
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Figura 5.1 – Gráfico do processo de convergência 

 

Na tabela 5.4 são mostrados os valores ótimos relativos ao despacho das usinas 

hidrelétricas e térmicas, aos volumes de água armazenados e vertidos, e os custos da 

operação para todos os estágios do horizonte de planejamento. 

ANO 1 2 3 

GTt,1 100,00 100,00 100,00 

GTt,2 150,00 150,00 150,00 

GTt,3 - 167,50 200,00 

Deft - - - 

Qt 578,95 402,63 368,42 

St - - - 

Vt 521,05 418,42 200,00 

αt(Vt) 4.093,80 3.623,18 2.000,00 

αt+1(Vt+1) 3.623,18 2.000,00 - 

Custo Marg 5,45 6,00 6,00 

Valor da água 5,18 5,70 5,70 
 

Tabela 5.4 – Resultados obtidos 
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O valor da água reflete a escassez relativa desse recurso, em termos 

intertemporais. Portanto, só deve ser utilizada a água dos reservatórios para suprir a 

demanda não atendida por termelétricas cujos custos marginais de operação sejam 

menores do que o custo marginal do sistema otimizado. Este último sinaliza com deve 

ser a utilização ótima dos recursos disponíveis, considerando o caráter intertemporal do 

uso da água dos reservatórios das hidrelétricas. Para que isso aconteça, é necessário que 

o valor da água seja igual ao custo de operação do sistema otimizado multiplicado pela 

produtividade, ou seja, o custo marginal de operação das hidrelétricas é igual ao custo 

marginal de operação do sistema otimizado e, conseqüentemente, ao preço da energia. 

O preço da energia no estágio 1 para este modelo é de $ 5,45 e o “valor da 

água”, $5,18. Como este último valor é dado pelo primeiro multiplicado pela 

produtividade da usina hidrelétrica (ρ = 0,95), pode-se dizer que o seu custo de 

operação, ou o seu custo marginal, é  sempre igual ao preço da energia. 

Suponha que para o ano 1 o gerador hidráulico tenha um contrato de 550 MW 

com uma empresa D/C, a 5,45 $/MWh e que para cada nível de preço spot uma parte da 

demanda esteja disposta a reduzir sua carga, conforme mostra a tabela 5.5. 

 

Preço Spot 

($) 

Redução da Demanda 

(%) 

5,45 10 

6,00 15 

6,50 20 
 

Tabela 5.5 – Porcentagem de redução de carga em relação à demanda total 
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O problema da operação energética é resolvido agora considerando a redução da 

demanda no ano 1 como a potência máxima de uma usina virtual com um custo de 

operação igual ao preço spot. A tabela 5.4 mostra os novos valores ótimos obtidos. 

 

ANO 1 2 3 

GTt,1 100,00 100,00 100,00 

GTt,2 150,00 150,00 150,00 

GTt,3 - 87,50 200,00 

Virtualt 80 - - 

Deft - - - 

Qt 494,74 468,84 368,42 

St - - - 

Vt 605,26 418,42 200,00 

αt(Vt) 4.093,80 3.143,18 2.000,00 

αt+1(Vt+1) 3.143,18 2.000,00 - 

Custo Marg 5,45 6,00 6,00 

Valor da água 5,18 5,70 5,70 
 

Tabela 5.6 – Resultados obtidos 

 

Os resultados, com este arranjo, mostram que o preço da energia não irá se 

alterar nem a produção das usinas térmicas, porém a hidrelétrica que antes era 

despachada em 550 MW (Q x ρ = 578,94 x 0,95) agora passa a ser despachada em 470 

MW. Como seu custo marginal é igual ao preço do mercado é indiferente produzir 550 

ou 470 MW, pois, por cada hora de geração, ela irá receber da empresa com que firmou 

contrato $2.997,50, terá que pagar $ 436 para o MAE e economizará este mesmo valor 

pela energia que não precisou gerar. Esta energia sob forma de água que não foi 
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turbinada fica armazenada nos reservatório, sendo utilizada no estágio seguinte como se 

pode verificar nas tabelas 5.4 e 5.6. 

Por outro lado, um empresa D/C, que, por exemplo, tenha no estágio 1 um 

contrato de 100 MW com a usina térmica GT1 a 3 $/MWh e reduzir sua carga estará 

ganhando 2,45 $/MWh (preço spot – valor do contrato) nesta transação. 

Assim, esse arranjo previsto nas regras do MAE garante que a demanda seja 

igualada à oferta sem que nenhum agente saia prejudicado. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Os resultados conseguidos pelo programa computacional desenvolvido para 

otimizar a operação do sistema analisado mostraram que apesar de os arranjos mercantis 

para o setor de energia elétrica do Brasil terem sido montados segundo sugestões de 

uma consultoria inglesa - que se baseou no modelo do sistema elétrico de seu país, que é 

térmico - as regras do MAE podem se adequar perfeitamente ao sistema hidrotérmico 

brasileiro. 

A utilização de um modelo de planejamento da operação energética foi 

fundamental para se discutir a questão que foi levantada, mesmo sendo aplicado em um 

sistema hipotético, o que mostra a importância de se desenvolver metodologias que 

dêem origem a novos algoritmos cada vez mais eficientes e que incorporem as novas 

variáveis que surgirão com o funcionamento do novo mercado. 

Sugestões para trabalhos futuros: 

- Desenvolvimento de modelos que acrescentem conceitos da lógica FUZZY à 

análise probabilística das tendências hidrológicas; 

- Modelagem da operação da indústria de energia elétrica brasileira em ambiente 

competitivo, utilizando-se a Teoria dos Jogos para incorporar ao planejamento da 

operação as estratégias das usinas geradoras; 

- Aplicação de metodologias de programação dinâmica não-linear para resolver o 

problema do planejamento da operação energértica de sistemas hidrotérmicos. 
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ANEXO 

C********************************************************************* 
C 
C                            EXPLD 
C 
C   Este programa resolve o seguinte problema: 
C 
C   Min        C(GT) + C(Def) + Vesp 
C 
C   Sujeito a: 
C 
C                         + Qi,t + Si,t + Vi,t+1         = Ai,t + Vi,t 
C                                         Vi,t          <= Vmax 
C                           Qi,t                        <= Qmax 
C              Gi,t                                     <= Gmax 
C              Gi,t + Def + Qi,t                         = Demanda 
C                                 +SUM(PIi.Vi,t) + Vesp >= Vesp* - 

SUM(PIi.Vi,t*) 
C 
C 
C   Restrições de ano negatividade: 
C 
C     0 <= Gi,t  
C     0 <= Def 
C     0 <= Vi,t 
C     0 <= Si,t 
C     0 <= Qi,t 
C 
C   NROW    é o numero da linha na matriz de restrições. 
C   NCOL    é o numero da coluna na matriz de restrições. 
C   NEL     é o numero do elemento na matriz de restrições.   
C   ITYPE   é a forma de inclusão dos dados. 
C   IRL     é o numero de linhas da matriz. 
C   ICL     é o numero de colunas da matriz. 
C   ICL1    é ICL + 1. 
C   IEL     é o numero de elementos da matriz. 
C   C(GT)   é o custo da geração térmica 
C   C(Def)  é o custo do Déficit 
C   Vesp    é o valor esperado da geração futura 
C   Vi,t    é o nível de armazenamento do reservatório i no ano t 
C   Qi,t    é a vazão turbinada da hidrelétrica i no ano t 
C   Si,t    é a vazão vertida da hidrelétrica i no ano t 
C   Ai,t    são as afluências ao reservatório da hidr. i no ano t 
C   Vmax    é o nível máximo de armazenamento 
C   Qmax    é a capacidade máxima de geração hidráulica 
C   Gmax    é a capacidade máxima de geração térmica 
C   PIi     é a variável dual relativa ao balanço hídrico da 
hidrelétrica i 
C   Vesp*   é o Valor esperado fornecido pelo programa 
C   Vi,t*   é o nível de armazenamento fornecido pelo programa 
C*********************************************************************
** 
C 
      PROGRAM MAIN 
C 
C   Inclusão de arquivo com a definição de variáveis de controle. 
      IMPLICIT NONE 
      INCLUDE 'OSLI' 
      INCLUDE 'OSLR' 
      INCLUDE 'OSLN' 
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      INCLUDE 'OSLC' 
C 
C   Alocar 'DSPACE' e outros vetores. 
      INTEGER*4 MAXSPC,IRL,ICL,ICL1,IEL,I,II,III,J,JJ,NUH,IANO,JITERA, 
     +          NUT,NUH_MAX,IANO_MAX,HIDR,TERM 
      PARAMETER (MAXSPC=750000,IRL=170,ICL=150,ICL1=151,IEL=49, 
     +           IANO_MAX=12,NUH_MAX=50,JITERA=10) 
      REAL*8    DSPACE(MAXSPC) 
C 
      REAL*8 DRLO(IRL),DCLO(ICL),DOBJ(ICL),DELS(IEL),DRUP(IRL),ZMAX, 
     +       DCUP(ICL),DAFL(IANO_MAX,NUH_MAX),DEMD(IANO_MAX),PRIMA, 
     +       BHID(IANO_MAX,NUH_MAX),PRIMALTOT,ALFA(IANO_MAX,JITERA), 
     +       VA(IANO_MAX,NUH_MAX),PI(IANO_MAX,NUH_MAX,JITERA), 
     +       PRIMAL(IANO_MAX),VI(NUH_MAX) 
      INTEGER*4 NCOL,NROW,NEL,ITYPE,MCOL(ICL1),MROW(IEL),RTCOD 
C 
C   Defina o modelo. 
      OPEN(UNIT=15,STATUS='OLD',ACCESS='SEQUENTIAL',FORM='FORMATTED', 
     +     FILE='DGERAIS.DAT') 
      OPEN(UNIT=17,STATUS='OLD',ACCESS='SEQUENTIAL',FORM='FORMATTED', 
     +     FILE='EXPLD.DAT') 

NROW=3*NUH+NUT+1 
      NCOL=3*NUH+NUT+1 
      NEL=2*NUT+1+6*NUH 
      ITYPE=2 
      DO 15 I=1,NEL 
         DELS(I)=1.0D0 
15    CONTINUE 
      TERM=0 
      DO 16 I=1,NUT 
         MROW(TERM+I)=3*NUH+I 
         TERM=TERM+1 
         MROW(TERM+I)=NROW 
16    CONTINUE 
      MROW(2*NUT+1)=NROW 
      HIDR=0 
      DO 17 I=1,NUH 
         MROW(2*NUT+1+I+2*HIDR)=I 
         MROW(2*NUT+2+I+2*HIDR)=2*NUH+I 
         MROW(2*NUT+3+I+2*HIDR)=NROW 
         MROW(2*NUT+1+3*NUH+I)=I 
         MROW(2*NUT+1+4*NUH+I+HIDR)=I 
         HIDR=HIDR+1 
         MROW(2*NUT+1+4*NUH+I+HIDR)=NUH+I 
17    CONTINUE 
      MCOL(1)=1 
      DO 18 I=1,NUT 
         MCOL(I+1)=2*I+1 
18    CONTINUE 
      MCOL(NUT+2)=2*NUT+2 
      DO 19 I=1,NUH 
         MCOL(NUT+2+I)=2*NUT+2+3*I 
         MCOL(NUT+2+NUH+I)=2*NUT+2+3*NUH+I 
         MCOL(NUT+2+2*NUH+I)=2*NUT+2+4*NUH+2*I 
19    CONTINUE 
C 
C   Seja IANO o horizonte de planejamento. Iniciar: 
      ZMAX=1.0D31 
      DO 50 II=1,JITERA 
         WRITE(6,25) II 
25       FORMAT('ITERACAO 'I2) 
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C 
C   Simulação "Forward" 
         DO 200 I=1,IANO 
         HIDR=0.0D0 
            DO 55 III=1,II 
               DO 60 J=1,NUH 
                  IF(III.NE.1) THEN 
                     IF(I.EQ.IANO) THEN 
                        DRUP(3*NUH+NUT+III)=0.0D0 
                        DRLO(3*NUH+NUT+III)=0.0D0 
                        DELS(2*NUT+4*NUH+II+HIDR*(2+II)+III)=0.0D0 
                        DCLO(3*NUH+NUT+2)=0.0D0 
                        DCUP(3*NUH+NUT+2)=0.0D0 
                     ELSE      
                        DCLO(3*NUH+NUT+2)=0.0D0 
                        DCUP(3*NUH+NUT+2)=1.0D07 
                        DRUP(3*NUH+NUT+III)=1.0D07 
                        DRLO(3*NUH+NUT+III)=ALFA(IANO-I,III-1) 
                        DELS(2*NUT+4*NUH+II+HIDR*(2+II)+III)= 
     +                       PI(IANO-I,HIDR+1,III) 
                     END IF 
                  END IF 
               HIDR=HIDR+1 
60             CONTINUE 
55          CONTINUE 
            DO 30 J=1,NUH 
               IF(I.EQ.1) THEN 
                  DRLO(J)=DAFL(1,J)+VI(J) 
                  DRUP(J)=DAFL(1,J)+VI(J) 
               ELSE   
                  DRLO(J)=VA(I-1,J)+DAFL(I,J) 
                  DRUP(J)=VA(I-1,J)+DAFL(I,J) 
               END IF 
               BHID(I,J)=DRLO(J) 
30         CONTINUE 
            DRLO(3*NUH+NUT+1)=DEMD(I) 
            DRUP(3*NUH+NUT+1)=DEMD(I) 
C 
C   Descrever a aplicação e especificar que há apenas 1 modelo. 
      CALL EKKDSCA(RTCOD,DSPACE,MAXSPC,1) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKDSCA',RTCOD) 
C 
C   Fazer problema de minimização. 
      CALL EKKRGET(RTCOD,DSPACE,OSLR,OSLRLN) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKRGET',RTCOD) 
        RMAXMIN=1.0D0 
      CALL EKKRSET(RTCOD,DSPACE,OSLR,OSLRLN) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKRSET',RTCOD) 
C 
C   Passar o modelo com a matriz armazenada por colunas. 
      CALL EKKLMDL(RTCOD,DSPACE,ITYPE,NROW,NCOL,NEL,DOBJ,DRLO,DRUP, 
     +             DCLO,DCUP,MROW,MCOL,DELS) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKLMDL',RTCOD) 
C 
C   Resolver o problema usando o método simplex. 
      CALL EKKSSLV(RTCOD,DSPACE,1,2) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKSSLV',RTCOD) 
C 
      CALL EKKNGET(RTCOD,DSPACE,OSLN,OSLNLN) 
            DO 105 J=1,NUH 
               VA(I,J)=DSPACE(NCOLSOL+7+J) 
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105         CONTINUE 
C 
C   Calculo da função objetivo 
            PRIMA=0.0D0 
            DO 300 J=1,NCOL 
               PRIMA=PRIMA+DSPACE(NOBJECTIVE+J-1)*DSPACE(NCOLSOL+J-1) 
300         CONTINUE 
            PRIMAL(I)=PRIMA 
C 
C   Imprimir a solução. 
      CALL EKKPRTS(RTCOD,DSPACE) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKPRTS',RTCOD) 
C 
C   Calculo do preço spot e do valor da água 
         DO 202 J=1,NUH 
            WRITE(6,201) DSPACE(NROWDUALS+J-1) 
201         FORMAT('Valor da Água =',1X,F4.1) 
202      CONTINUE 
         WRITE(6,203) DSPACE(NROWDUALS+3*NUH+NUT) 
203      FORMAT('Preço Spot=',1X,F4.1) 
C 
200      CONTINUE 
C 
C   Definição do limitante inferior 
         WRITE(6,210) PRIMAL(1) 
210      FORMAT('ZMIN=',1X,F10.3) 
C 
C   Definição do limitante superior 
         PRIMALTOT=PRIMAL(1)+PRIMAL(2)+PRIMAL(3) 
         WRITE(6,215) PRIMALTOT 
215      FORMAT('PRIMALTOT =',1X,F10.3) 
         IF (PRIMALTOT.LT.ZMAX) ZMAX=PRIMALTOT 
         WRITE(6,220) ZMAX 
220      FORMAT('ZMAX=',1X,F15.3) 
C 
C   Verificação do limite de tolerância 
         IF(ABS(ZMAX-PRIMAL(1)).EQ.0) STOP 
C 
C   Construção da matriz para a segunda iteração 
            NCOL=3*NUH+NUT+2 
            NEL=NEL+NUH+1 
            NROW=NROW+1 
            DO 230 J=1,NUH 
               MCOL(NCOL-NUH+J)=NEL-((2+II)*NUH+II)+(2+II)*J 
230         CONTINUE 
            MCOL(NCOL+1)=NEL+1 
            DCLO(NCOL)=0.0D0 
            DCUP(NCOL)=1.0D07 
            DOBJ(NCOL)=1.0D0 
C 
C   Simulação "Backward" 
         DO 1400 JJ=1,IANO 
            HIDR=0 
            DO 1055 III=1,II  
               IF(JJ.EQ.1) THEN 
                  DRUP(3*NUH+NUT+1+II)=0.0D0 
                  DRLO(3*NUH+NUT+1+II)=0.0D0 
                  DCUP(NCOL)=0.0D0 
               ELSE 
                  DCUP(NCOL)=1.0D07 
                  DRUP(3*NUH+NUT+1+II)=1.0D07 
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                  DRLO(3*NUH+NUT+1+II)=ALFA(JJ-1,III) 
               END IF 
               DO 1060 J=1,NUH 
                  IF(NUH.NE.1) THEN 
                     MROW(2*NUT+1+4*NUH+II+HIDR*(2+II))=NUH-1+HIDR 
                     MROW(2*NUT+2+4*NUH+II+HIDR*(2+II))=NUH+1+HIDR 
                     MROW(2*NUT+2+4*NUH+II+HIDR*(2+II)+III)= 
     +                    3*NUH+NUT+1+III 
                     DELS(2*NUT+1+4*NUH+II+HIDR*(2+II))=1.0D0 
                     DELS(2*NUT+2+4*NUH+II+HIDR*(2+II))=1.0D0 
                     IF(JJ.EQ.1) THEN 
                        DELS(2*NUT+2+4*NUH+II+HIDR*(2+II)+III)=0.0D0 
                     ELSE 
                        DELS(2*NUT+2+4*NUH+II+HIDR*(2+II)+III)= 
     +                       PI(JJ-1,HIDR+1,III) 
                     END IF 
                     HIDR=HIDR+1 
                  END IF 
1060           CONTINUE 
               MROW(2*NUT+1+4*NUH+2+(NUH-1)*(2+II)+II+III)= 
     +              3*NUH+NUT+1+III 
               IF(JJ.EQ.1) THEN 
                  DELS(2*NUT+1+4*NUH+2+(NUH-1)*(2+II)+II+III)=0.0D0 
               ELSE 
                  DELS(2*NUT+1+4*NUH+2+(NUH-1)*(2+II)+II+III)=1.0D0 
               END IF 
1055        CONTINUE 
            DO 1065 J=1,NUH 
               DRLO(J)=BHID(IANO+1-JJ,J) 
               DRUP(J)=BHID(IANO+1-JJ,J) 
1065        CONTINUE 
            WRITE(6,1030) DRLO(1) 
            WRITE(6,1031) DRUP(1) 
1030        FORMAT('DRLO(1)= ' F6.1) 
1031        FORMAT('DRUP(1)= ' F6.1) 
            WRITE(6,1032) DRLO(2) 
            WRITE(6,1033) DRUP(2) 
1032        FORMAT('DRLO(2)= ' F6.1) 
1033        FORMAT('DRUP(2)= ' F6.1) 
            DRLO(3*NUH+NUT+1)=DEMD(IANO+1-JJ) 
            DRUP(3*NUH+NUT+1)=DEMD(IANO+1-JJ) 
            WRITE(6,1034) DRLO(10) 
            WRITE(6,1035) DRUP(10) 
1034        FORMAT('DRLO(10)= ' F6.1) 
1035        FORMAT('DRUP(10)= ' F6.1) 
C 
C   Descrever a aplicação e especificar que há apenas 1 modelo. 
      CALL EKKDSCA(RTCOD,DSPACE,MAXSPC,1) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKDSCA',RTCOD) 
C 
C   Fazer problema de minimização. 
      CALL EKKRGET(RTCOD,DSPACE,OSLR,OSLRLN) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKRGET',RTCOD) 
        RMAXMIN=1.0D0 
      CALL EKKRSET(RTCOD,DSPACE,OSLR,OSLRLN) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKRSET',RTCOD) 
C 
C   Passar o modelo com a matriz armazenada por colunas. 
      CALL EKKLMDL(RTCOD,DSPACE,ITYPE,NROW,NCOL,NEL,DOBJ,DRLO,DRUP, 
     +             DCLO,DCUP,MROW,MCOL,DELS) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKLMDL',RTCOD) 
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C 
C   Resolver o problema usando o método simplex. 
      CALL EKKSSLV(RTCOD,DSPACE,1,2) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKSSLV',RTCOD) 
C 
      CALL EKKNGET(RTCOD,DSPACE,OSLN,OSLNLN) 
C 
C   Construção do hiperplano de suporte adicional 
            HIDR=0 
            DO 1200 J=1,NUH 
               PI(JJ,J,II)=DSPACE(NROWDUALS+J-1) 
               IF(JJ.EQ.3) THEN 
                  VA(JJ,J)=VI(J) 
               END IF 
            HIDR=HIDR+(PI(JJ,J,II)*VA(IANO-JJ,J)) 
1200        CONTINUE 
            PRIMA=0.0D0 
            DO 1300 J=1,NCOL 
               PRIMA=PRIMA+DSPACE(NOBJECTIVE+J-1)*DSPACE(NCOLSOL+J-1) 
1300        CONTINUE 
            ALFA(JJ,II)=PRIMA+HIDR 
            WRITE(6,1305) ALFA(JJ,II) 
1305        FORMAT('ALFA=',1X,F10.3) 
C 
C   Imprimir a solução. 
      CALL EKKPRTS(RTCOD,DSPACE) 
        IF (RTCOD.GT.0) CALL CHKRT('EKKPRTS',RTCOD) 
C 
1400        CONTINUE              
50    CONTINUE 
C 
      STOP 
      END 
C 
C********************************************************************* 
C   This subroutine prints the character string RTNAME and the return 
C   code RTCOD and stops if RTCOD is large enough to indicate that an 
C   error or severe error has occured. 
C********************************************************************* 
C 
      SUBROUTINE CHKRT(RTNAME,RTCOD) 
      CHARACTER*7 RTNAME 
      INTEGER*4   RTCOD 
C 
      WRITE(6,9000) RTNAME,RTCOD 
      IF (RTCOD.GE.200) STOP 16 
      RETURN 
9000  FORMAT (1X,'********** ',A7,' return code of ',I4,' **********') 
      END 
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