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Resumo—O objetivo deste trabalho é realizar um estudo 
sobre o exercício do poder de mercado em mercados de 
eletricidade desregulamentados, considerando a influência da 
inclusão de fontes renováveis de energia. Com a integração de 
grandes quantidades de energia renovável os mercados de 
eletricidade do mundo enfrentam desafios de adequação de 
recursos que implicam mudanças importantes na estrutura dos 
custos de produção de energia. O principal objetivo destas 
reformas é proporcionar uma melhor eficiência do mercado e 
baixos preços da eletricidade para toda a economia através da 
introdução da concorrência. Um caso de estudo é apresentado, 
baseado nas condições do mercado nórdico de eletricidade, uma 
característica desse mercado é que existe uma grande parcela da 
geração hidrelétrica flexível além da presença de outras fontes 
renováveis de energia não convencionais. Este estudo será 
realizado por meio de o uso de um simulador de mercado E2G 
que contém as características do mercado nórdico. 

Keywords— poder de mercado; mercados elétricos 
desregulamentados; fontes renováveis de energia; simulador de 
mercado. 

I.  INTRODUÇÃO 

O principal objetivo do processo de reestruturação da 
indústria de energia elétrica é proporcionar uma melhor 
eficiência do mercado e baixos preços da eletricidade para toda 
a economia através da introdução da concorrência. Um dos pré-
requisitos importantes para tornar esse objetivo possível é um 
mercado competitivo perfeito. Um mercado de eletricidade 
organizado é uma plataforma centralizada onde os participantes 
do mercado podem trocar eletricidade de forma transparente e 
pagar ou receber fundos pela eletricidade fornecida [1]. Nos 
novos mercados de energia emergentes, os preços da 
eletricidade são estabelecidos pelas forças de mercado, e não 
pelos reguladores ou operadores do mercado, nesse novo 
ambiente, os consumidores de energia podem selecionar seus 
fornecedores de eletricidade. Provedores de energia tentam 
maximizar suas participações de mercado, receitas e lucros 
usando comportamento estratégico em leilões de energia [2]. 
Uma manipulação de mercado ocorre quando um ator 

economicamente racional usa deliberadamente um ato falso ou 
fraudulento para fazer com que a demanda ou a oferta se 
desviem de seus fundamentos econômicos, a fim de se 
beneficiar desse desvio. O ato pode assumir a forma de uma 
restrição de produção (um ato antieconômico de retenção), 
expansão de produção (através de compras ou vendas 
intencionalmente não econômicas) ou pode ser puramente 
baseado em informações. Tais desvios podem resultar em 
transferências injustificáveis de riqueza e investimentos 
ineficientes a longo prazo [3]. 

 O poder de mercado é conhecido como a capacidade de 
um participante do mercado de manter lucrativamente os 
preços acima de um nível competitivo por um período 
significativo de tempo; uma empresa tem poder de mercado se 
puder influenciar o ponto de equilíbrio do mercado [4]. Onde 
há um criador de preço, existe um certo grau de poder de 
mercado. Esse fenômeno não é desejável, pois é um sintoma 
de uma indústria não competitiva e pode diminuir a eficiência 
econômica. Nos mercados emergentes, em termos gerais, o 
potencial abuso de poder na indústria de energia aparece de 
duas formas principais: domínio do mercado, se um 
fornecedor de energia é grande o suficiente para afetar o 
preço, ele tem um incentivo para restringir a produção ou 
aumentar seu preço de oferta em unidades marginais, a fim de 
aumentar o preço de mercado em toda as unidades em um 
mercado de grupo, e restrições de transmissão: a existência de 
restrições de transmissão ou congestionamento introduz o 
mercado local ou o poder de localização. Um fornecedor em 
uma região que tem uma capacidade limitada para importar 
energia menos cara de outros lugares pode exercer poder de 
mercado.  

 Em mercados elétricos desregulamentados, estudar o poder 
de mercado, onde certos problemas de mercado que surgem 
das características específicas da eletricidade, como a resposta 
limitada da demanda, as limitações de tempo e volume e as 
barreiras regulatórias de entrada, tornam o poder de mercado 
nos mercados de eletricidade particularmente provável e sua 
detecção é extremamente difícil. A penetração de energias 
renováveis nos mercados de eletricidade desregulamentados 
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causam uma mudança no comportamento do custo de atacado 
da eletricidade [1].  Os mercados de eletricidade funcionam 
bem quando a porcentagem de energia renovável em sua 
matriz energética é pequena, mas eles são interrompidos 
quando a penetração é significativa. As tecnologias renováveis 
têm uma estrutura de custos que interrompe a formação 
tradicional dos preços grossistas da eletricidade nos mercados 
liberalizados. Eles têm um custo marginal de zero ou próximo 
de zero [5].  As duas tecnologias de energias renováveis mais 
desenvolvidas até à data, para além da hidroelétrica, são a 
energia solar e a energia eólica. Com o aumento da penetração 
da energia eólica [6], o comércio de eletricidade que suporta a 
integração da energia eólica é cada momento mais importante. 
Para incorporar mais energia eólica, um novo mecanismo de 
mercado deve ser flexível o suficiente para se adaptar às 
previsões de curto prazo e às transações de giro rápido. 

 Neste contexto, as contribuições deste artigo são: primeiro, 
é feita uma revisão do estado da arte do poder de mercado nos 
mercados de eletricidade desregulamentado descrito na Seção 
II. Na Seção III é descrito o método para o cálculo dos custos 
marginais locacionais (LMP)  levando em conta a integraçao 
das fontes de geraçao eólica e dos sistemas de 
armazenamento. Na Seção IV, o mercado de eletricidade dos 
países nórdicos é estudado com o objetivo de fornecer uma 
visão de um mercado internacional de eletricidade 
desregulado, que envolve uma variedade de fontes de geração 
de energia, a fim de observar sua influência na formação de 
preços e sua possível tendência a provocar o surgimento de 
poder de mercado. Na Seção V, são apresentadas algumas 
concluções.  

II. PODER DE MERCADO 

A. Definição de Poder de Mercado 

De acordo com [4], o poder de mercado é a capacidade de 
afetar o preço de mercado, mesmo que seja um pouco e até por 
alguns minutos. Este autor afirma que mais duas qualificações 
são necessárias para completar a definição formal: o efeito 
deve ser lucrativo e o preço deve ser retirado do nível 
competitivo. O poder de mercado não é considerado 
comportamento antissocial; é simplesmente uma forma 
racional de comportamento de mercado que geralmente leva a 
resultados ineficientes. Para analisar cientificamente esse 
comportamento, é necessária uma definição não subjetiva. 

 Poder de mercado. Definição (econômica): A 
capacidade de alterar os preços rentáveis para longe 
dos níveis competitivos. 

 Poder de mercado. Definição (regulatória): O poder de 
mercado para um vendedor é a capacidade lucrativa de 
manter os preços acima dos níveis competitivos por um 
período significativo de tempo. 

 Ambas as definições exigem que o exercício do poder de 
mercado seja lucrativo.  

B. Exercicio do Poder de Mercado 

Os reguladores distinguem cuidadosamente entre ter e 
exercer poder de mercado para não prejudicar os participantes 

do mercado [4]. Exercer o poder de mercado em um grupo 
pode ser através de uma alta oferta ou através de estratégias 
"ocultas", como a capacidade de retenção, em um esforço para 
tornar as unidades mais caras operadas e aumentar o preço de 
compensação do mercado. O aumento dos preços acima dos 
níveis competitivos é uma manifestação intuitiva do poder de 
mercado, e os altos picos de preços durante alguns períodos 
são geralmente também o resultado do abuso de poder no 
mercado. 

De acordo com [1], as formas de exercer poder de mercado 
podem ser: 

1) Retenção da capacidade de geração de maneira física e 
econômica. A retenção de quantidade refere-se à redução da 
produção e a retenção financeira é atribuída ao aumento do 
preço de produção [4]. Exercer o poder de mercado através da 
retenção financeira ou física é uma estratégia de curto prazo, 
mas pode ser repetida a longo prazo. Se for repetido, haverá 
consequências de investimento que ainda não foram 
consideradas. Quando um fornecedor aumenta o preço de 
mercado, todos os provedores se beneficiam. Quando isso é 
repetido durante um longo período de tempo, torna o mercado 
mais atraente para todos os potenciais participantes e, portanto, 
aumenta o investimento em novas instalações de geração ou a 
expansão de instalações mais antigas. 

2) Estratégias de transmissão relacionadas ao poder de 
mercado: o poder de mercado também pode aparecer como 
consequência de uma série de fatores como topologia, 
congestionamento, baixa elasticidade de demanda, acordos 
contratuais típicos e o processo de estabelecer preços. As 
restrições de transmissão, que dificultam a interação entre o 
comportamento das empresas de geração e os resultados de 
mercado, apresentam dificuldades particulares para a análise do 
poder de mercado [7].  

3) Poder de mercado na taxa de rampa: A rampa é a 
capacidade de uma instalação de geração de iniciar e parar o 
comando, enquanto a "taxa de rampa" é um nível no qual uma 
usina de energia pode aumentar ou diminuir a produção [1]. 
Esse tipo de flexibilidade na geração de unidades para 
aumentar ou diminuir rapidamente é fundamental no 
gerenciamento da variabilidade das cargas elétricas e da 
estabilidade da rede. Esta maneira de exercer poder de mercado 
pode aumentar progressivamente com uma maior penetração 
da energia eólica, é provável que haja uma necessidade 
crescente de unidades de geração de rampa rápida [8]. 

C. Modelagem do Poder de Mercado 

Como descrito em  [1], várias formas de modelagem foram 
estudadas para detectar o poder de mercado. As ferramentas de 
detecção de poder de mercado podem ser divididas em:  

1) Abordagens Estruturais (SA): são usados para analisar 
o potencial do exercício do poder de mercado. Os índices 
estruturais são: Índice Herfindahl - Hirschman (HHI), Razão 
de Concentração (CR), Índice de Fornecedores Pivô (PSI), 
Índice de Fornecimento Residual (RSI), Índice de Retorno da 
Capacidade de Retenção na Fonte (RWC). 
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2) Modelos Sobre a Relação Entre Estrutura e 
Desempenho: Índice de Lerner (LI), Análise de 
congestionamento, Análise de interrupção, Análise do fator de 
carga. 

3) Abordagens de Simulação de Mercado (MSA): são 
tipicamente usados para identificar o exercício do poder de 
mercado. O método direto calcula o custo marginal de 
produção com base nos dados disponíveis para todas as 
unidades de geração e compara os preços estimados com os 
preços de mercado publicados: Análise da Demanda Residual, 
Equilíbrio da Função de Suprimento, Modelo Cournot-Nash, 
Abordagem de algoritmos de otimizaçao. O método indireto 
usa preços de mercado publicados e quantidades calculadas 
para estimar parâmetros de poder de mercado sem qualquer 
informação sobre dados de custo marginal, estes metodos são 
caracterizados por estimar o comportamento da empresa e seu 
custo marginal e testar como os preços variam com as 
mudanças nos custos. 

Também foi proposta a abordagem clássica da teoria dos 
jogos que é encontrar um equilíbrio de mercado. Num mercado 
de energia, um equilíbrio de mercado é definido como um 
conjunto de preços, saídas de geradores, fluxos de transmissão 
e consumo que simultaneamente satisfazem as condições de 
primeira ordem de cada participante de mercado para 
maximizar seu lucro enquanto é liberado do mercado [9]. A 
Abordagem Econômica Baseada em Agentes (ABMS) é 
estudada em [10], cada empresa de geração é modelada como 
um agente individual, que pode aplicar uma série de diferentes 
estratégias de lances em suas unidades geradoras para 
maximizar os lucros. A interação estratégica entre os agentes é 
capturada pela simulação do processo diário de licitação e da 
compensação do mercado ao longo do tempo. A diferença entre 
o custo marginal e o preço real de mercado é considerada um 
indicador do possível exercício do poder de mercado. 

D. Poder de Mercado em Sistemas Hidrelétricos 

Nos sistemas hidrotérmicos, o preço marginal dependerá da 
disponibilidade de recursos hídricos, dada pela hidrologia do 
ano atual e pelo estado atual dos reservatórios de água. Ter 
usinas com uma estrutura de custos tão diferente, reduz a 
concorrência direta que cada usina enfrenta. Nesse cenário, 
onde existem muitas diferenças entre os custos de uma usina e 
os custos da próxima usina na curva de carga, observa-se uma 
tendência das usinas a manter altos preços de fornecimento, 
mas são preços que regularmente não vão além dos custos 
variáveis da planta que tem custos mais altos. As usinas 
hidrelétricas podem armazenar energia de um período para 
outro, o que introduz uma relação entre a decisão operacional 
em um determinado estágio e as consequências futuras dessa 
decisão. O operador enfrenta as opções de uso da hidrelétrica 
hoje e, portanto, evitando custos térmicos complementares ou 
armazenando energia hidrelétrica para uso no próximo período. 
Se a energia hidrelétrica for usada hoje e os insumos futuros 
forem altos, o que permite a recuperação do armazenamento do 
reservatório, a operação do sistema será eficiente. No entanto, 
se ocorrer uma seca, pode ser necessário usar uma geração 
térmica mais cara no futuro ou até interromper o fornecimento 

de carga. Para proteger contra a alta volatilidade de preços em 
sistemas hidrotérmicos, os geradores têm o incentivo para 
assinar contratos bilaterais. Esses contratos podem reduzir 
bastante os riscos de ter poder de mercado. Um contrato a 
termo define que algum ativo será entregue em um 
determinado momento no futuro, a um preço acordado e em 
um local definido [11]. 

III.  INTEGRAÇAO DE FONTES DE ENEGIA EÓLICA 

A. Custos Marginais Locacionais (LMP) 

 Nos mercados de eletricidade, as unidades geradoras 
oferecem energia no mercado para maximizar seus lucros. 
Com base nisso, um problema de otimização deve ser 
resolvido, pois o objetivo (benefício agregador) depende do 
preço marginal da localização (LMP).  O LMP é o custo 
marginal de fornecer o próximo incremento de energia elétrica 
em um barramento específico, considerando o custo marginal 
de geração e os aspectos físicos do sistema de transmissão 
[12]. Os LMPs são calculados como resultado do fluxo de 
potência ótimo (OPF) ou despacho econômico com restrição 
de segurança (SCED. Para obter os LMPs, é preciso resolver o 
fluxo de potência ótimo (OPF) [13]. 

 Em um ambiente desregulado do mercado de eletricidade, 
a rede de transmissão desempenha um papel vital no suporte à 
transação entre produtores e consumidores. O 
congestionamento da transmissão ocorre quando as linhas ou 
transformadores de transmissão operam acima ou acima dos 
limites térmicos, impedindo que os operadores do sistema 
enviem energia adicional de um gerador específico. Uma das 
estruturas de precificação que estão sendo usadas em um 
mercado competitivo de energia para explicar o 
congestionamento é o método de precificação não uniforme 
(LMP). Os compradores pagam ISO com base no seu LMP 
para a energia despachada. O ISO paga aos vendedores com 
base em seus respectivos LMPs. [14]. 

B. Fluxo de Potência Otimo (FPO) 

O despacho econômico (ED) é o cálculo que encontra o 
despacho de geração de menor custo para um conjunto de 
geradores restrito dentro dos limites individuais do gerador e 
resulta em uma geração total que é igual à carga total mais as 
perdas.  

A função custo de um gerador termelétrico é um polinômio 
de grau 2, que tem a forma: 

 Fi = ai+bi Pi+ciPi
2 (1) 

Fi é a função custo do gerador conectado na barra i. 
ai,bi ,ci, são os coeficientes de custo dos geradores 
Pi : é a potência entregada pelo gerador. 
  

O fluxo de potência ótimo (OPF), como o nome indica, 
combina o cálculo do ED com um cálculo do fluxo de energia, 
para que o ED e o fluxo de energia sejam resolvidos 
simultaneamente. As perdas totais do sistema de energia são 
simplesmente parte do cálculo do fluxo de energia e são 
refletidas na carga da geração na barra de referência [15]. 
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No cálculo do OPF, o seguinte problema é resolvido: 

 Função objetivo = custo total de geração em ($/h). 

 Restrições de desigualdade no limite do gerador. 

 Para cada barra: geração menos carga na barra = fluxo 
líquido de energia na barra. Isso introduz a magnitude 
da tensão e o ângulo de fase de cada barra, exceto na 
barra de referência, como desconhecida no problema. 
Isso também adiciona 2(Nbarra - 1) novas restrições 
de igualdade ao problema que representa as equações 
complexas da matriz Nbarras - 1 para todas as barras, 
exceto a barra de referência. 

 Min f (Pgen , u)   

Sujeito a: 

  (Pgen , u)   

 g (Pgen , u)≤ 

A equação (2) é a função objetivo a ser minimizada, a 
variável Pgen é a geração em cada barra do sistema, o vetor de 
parâmetro u contém os parâmetros da função de custo do 
gerador, os limites de potência reativa e real do gerador e 
todos os parâmetros fixos para o sistema de transmissão do 
sistema de potência.  A equações (3) são as restrições de 
igualdade em 2Nbarra. Enquanto, (4) contém as restrições de 
desigualdade e contém os limites de potência reativa e ativa do 
gerador, além das equações de limite de fluxo da linha e dos 
limites de tensão da barra. 

C. Fluxo de Potência Ótimo Incorporando Energia Eólica 

 Devido à natureza intermitente e incontrolável de fontes 
renováveis, como o vento, e as características variáveis de 
saída dos dispositivos de conversão de energia, são 
necessários o emprego de bancos de baterias, 
supercapacitores, células de combustível, sistema de 
armazenamento de bombeamento, etc. que permitam o uso 
subsequente, quando necessário, da energia produzida a partir 
de fontes renováveis. O armazenamento pode estar disponível 
para atender às condições máximas de demanda ou mesmo às 
demandas normais de carga, dependendo da situação [16]. 

 O problema OPF convencional envolve apenas fontes de 
energia térmica. Com a introdução e o desenvolvimento de 
fontes de energia renováveis, especialmente fontes de energia 
eólica, é necessário incorporar razoavelmente o custo da 
geração eólica na função objetivo do OPF convencional. Para 
a modelagem da geração eólica no problema de OPF, um 
modelo baseado na distribuição de velocidade do vento 
Weibull e no modelo de turbina eólica representado pela 
aproximação de funções, a distribuição de frequência de 
produção de energia eólica como base para quantificar o custo 
da geração eólica, é obtido através da simulação de Monte 
Carlo. A partir daí, são obtidos o custo de oportunidade da 
falta de energia eólica e o custo de oportunidade do excedente 
de energia eólica para estabelecer o modelo de custo de 
geração eólica. Dois coeficientes KL e KH são introduzidos 

com o tamanho do preço da eletricidade no modelo. A 
dimensão do preço da eletricidade dos coeficientes pode 
combinar o custo da geração eólica com o custo da geração 
convencional. Estes coeficientes refletem os custos de 
oportunidade da escassez de energia eólica e o excedente no 
custo total de geração eólica, respectivamente [17]. 

IV.  ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso apresentado é baseado no sistema 
nórdico. O mercado nórdico de eletricidade é considerado um 
modelo de referência para o desenvolvimento de mercados 
elétricos na Europa e em todo o mundo. A simulação foi feita 
usando a versão pública do Market Simulator E2G [18]. O 
mapeamento do sistema energético é baseado na segmentação 
e nos fluxos de energia usados pela Agência Dinamarquesa de 
Energia, pela Agência Internacional de Energia, pela União 
Européia e pelas Nações Unidas para coleta e apresentação de 
dados. No simulador, pode-se adotar o papel de jogador que 
produz eletricidade, tem a oportunidade de alterar os preços 
dos combustíveis, os preços do CO2 e a disponibilidade da 
planta, e ver como as mudanças afetam os preços do sistema. 

A. Caracteristicas do Sistema Nórdico   

 
O comércio de eletricidade gerada por energia hidrelétrica 

domina as trocas internacionais entre países nórdicos. A 
existência de um sistema de transmissão que liga a Finlândia, a 
Suécia e a Dinamarca Oriental fornecem a base para as trocas 
físicas de eletricidade. O mercado nórdico evoluiu para que a 
transmissão e a distribuição sejam reguladas, enquanto as 
vendas de geração e varejo são atividades competitivas. As 
operações do sistema de transmissão são organizadas em 
âmbito nacional para os países nórdicos [19]. Os países 
nórdicos têm um grande potencial de energia renovável não 
utilizado, especialmente em energia eólica e solar, uma vez que 
a expansão adicional das hidrelétricas é restrita pela 
regulamentação espacial e a biomassa é um recurso limitado. 
Atualmente, a energia eólica é a tecnologia de crescimento 
mais rápido implantada nos países nórdicos. A Dinamarca 
possui a maior proporção de energia eólica do mundo, que 
forneceu 43,4% do consumo anual total de eletricidade da 
Dinamarca em 2017 (um recorde mundial) mais de 50% no 
oeste da Dinamarca [20]. A Tabela I lista as principais 
características atuais do sistema energético dos países 
Nórdicos. 

 
 
TABELA I. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA NÓRDICO DE ENERGIA. 2015 

% Denmark Finland Iceland Norway Sweden EU 
Oil  39 30 20 39 29 42 
Coal 9 10 3 3 3 10 
Gas 15 7 - 6 3 26 
Biomass 24 33 0,5 6 33 10 
Hydro 
power  5 39 44 15 2 

Wind 
Power 8 0,8 - 0,8 3 2 

Nuclear  8 - - 12 6 
Geother
mal 0,2 - 37 - - 0,3 

Other 4,8 7 0,5 1.2 2 1,7 
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B. Resultados da Simulação  

Foram realizadas três simulações do sistema, considerando 
um dia de primavera, de acordo com as seguintes condições 
operacionais: 

Caso 1: Com a participação de 90% da capacidade instalada 
de geradores termoelétricos e 51% da capacidade instalada de 
usinas hidrelétricas, esse resultado é mostrado na Fig. 1 

Caso 2: No estudo de caso a seguir, a participação de usinas 
termelétricas e hidrelétricas foi mantida em 90% e 51%, 
respectivamente, e a participação de 40% das fontes de geração 
eólica está incluída. O resultado é mostrado na Fig. 2. 

Caso 3: São mantidas as condições operacionais das 
unidades térmicas e hidrelétricas, semelhantes aos casos 1 e 2, 
e a participação das unidades de geração eólica é aumentada 
em 100%. O resultado obtido neste caso é mostrado na Fig. 3. 

Na Tabela II, mostra uma análise comparativa dos três 
casos de estudo, a participação das fontes de geração eólica 
tem um impacto na formação do preço, na medida que elas 
aumentam sua participação no atendimento da demanda na 
medida em que aumentam sua participação no serviço de 
demanda, com tendência a diminuir os preços marginais.  

 
TABELA II  RESULTADOS OBTIDOS DOS CUSTOS MARGINAIS  

caso Custo Marginal 
[$/MW] 

Demanda 
[MW] 

1 712,58 47.824,33 
2 594,20 47.827,33 
3 229,65 47.834,00 

 
 
 
 
 

 

 
FIG. 1. CASO 1: SIMULAÇÃO APENAS COM FONTES DE GERAÇÃO TÉRMICA E HIDRELÉTRICA 

 
 

 
FIG. 2. CASO 2: SIMULAÇÃO COM INSERÇÃO DE  FONTES DE GERAÇÃO EÓLICA (40% DA CAPACIDADE INSTALADA) 
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FIG. 3. CASO 3: SIMULAÇÃO COM INSERÇÃO DE  FONTES DE GERAÇÃO EÓLICA (100% DA CAPACIDADE INSTALADA) 

 
 
 

V. CONCLUSÕES  

Neste documento, uma análise comparativa dos resultados 
da simulação do mercado eléctrico nórdico foi apresentada 
configurado num primeiro caso com apenas geradores 
termoelétricos usinas hidrelétricas e outros dois casos com 
integração de fontes de geração eólica. Ao comparar os 
resultados, o efeito da integração de fontes renováveis de 
energia foi demonstrado. É evidente a participação importante 
na formação de preços com tendência a diminuir os custos 
marginais, de maneira progressiva na medida que elas 
aumentam sua participação no atendimento da demanda. 
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