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A regulamentação do setor elétrico brasileiro exige a contratação da totalidade 

da demanda das concessionárias de distribuição, bem como dos consumidores livres, 

por meio de contratos respaldados por garantias físicas. A comercialização de energia 

pela opção de disponibilidade na geração termelétrica funciona como um seguro nos 

períodos de escassez hidrológica. O presente trabalho modela as usinas térmicas 

contratadas por disponibilidade, as quais ficam à disposição do sistema em troca de um 

prêmio, sendo que os custos variáveis de produção são pagos somente quando a energia 

disponibilizada é despachada. O modelo apresentado é uma proposta para a 

remuneração de um empreendimento termelétrico contratado pela opção de 

disponibilidade. A análise de retorno e risco realizada auxilia o investidor durante os 

leilões de energia elétrica nas decisões sobre as quantidades de energia reservadas aos 

ambientes regulado e livre, o prêmio cobrado pela capacidade disponibilizada e o preço 

cobrado pela energia gerada. O tratamento da distribuição de probabilidades do retorno 

financeiro pela distribuição Beta permite determinar o valor sob risco no projeto. 
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The regulation of the Brazilian electric power sector requires total contracting of 

loads through contracts with energy production guarantee. Energy contracting with 

option of availability in thermo power generation represents an insurance against 

hydrological shorts in a hydrothermal power system. This work models thermo power 

plants contracted by availability, which receive a premium to reserve part of their 

generation capacity and keep it at the system disposal. The variable operating costs are 

paid only when the reserved capacity is dispatched. The presented model is a proposal 

for the payments to a thermo power plant contracted with option of availability. The 

performed return and risk analysis supports investors during energy auction for making 

decisions on the amount of reserved energy, premium and electric energy price. The 

probability distribution of financial return is modeled by the Beta distribution which 

allows the investigation of the Value at Risk of the project. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A eletricidade é um dos elementos propulsores da atividade humana no mundo 

moderno, um insumo essencial à sociedade, capaz de proporcionar qualidade de vida e 

desenvolvimento econômico. A produção de energia ocorre pelo aproveitamento de 

recursos renováveis, provenientes da força das águas e dos ventos, do sol e da biomassa, 

ou não renováveis, pela utilização de combustíveis fósseis e nucleares. No Brasil, 

devido às condições naturais favoráveis e ao grande número de rios, a maior parte da 

eletricidade é produzida por geração hidrelétrica, mas também há geração em 

termelétricas que utilizam combustíveis como: gás natural, carvão mineral, óleo 

combustível, óleo diesel, biomassa e usinas nucleares. Depois de produzida, a energia 

elétrica é transportada através das linhas de transmissão existentes em todo o território 

nacional, chegando aos consumidores por redes de distribuição. Para proporcionar o 

abastecimento, é necessária a existência de uma complexa indústria de geração e 

transmissão, aliada a um eficiente setor capaz de distribuir e comercializar a energia 

elétrica produzida. 

O Brasil possui uma robusta estrutura de produção e transporte de eletricidade, 

constituída por um sistema hidrotérmico de grande porte com predominância 

hidrelétrica, grandes reservatórios de regularização plurianual, usinas localizadas em 

diferentes bacias hidrográficas, pertencentes a múltiplos proprietários e interligadas por 

extensas linhas de transmissão. Segundo dados do BIG – Banco de Informações de 

Geração – da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o parque gerador 

nacional possui 100.309 MW, sendo mais de 76% em usinas hidrelétricas. As 

termelétricas correspondem a 23% da capacidade instalada e complementam a geração 

de energia por intermédio de usinas a gás natural, óleo combustível, óleo diesel, 

biomassa e usinas nucleares. Outras formas de geração, como a eólica e a solar 

fotovoltaica, correspondem a menos de 1% da potência instalada. 

A maior parte das instalações do sistema elétrico brasileiro concentra-se no 

Sistema Interligado Nacional (SIN). A produção de eletricidade das usinas integradas ao 

SIN ocorre por meio de uma operação centralizada, realizada pelo Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS), com o objetivo de garantir o suprimento de energia elétrica 

contínuo, seguro e econômico em todo o país. Com a operação integrada das usinas 

hidrelétricas, verificam-se ganhos de energia assegurada no sistema, uma vez que há 

aproveitamento da diversidade hidrológica entre as bacias e regularização de vazões 

 1



afluentes por meio dos reservatórios. Por sua vez, as instalações de transmissão têm a 

função de transportar a eletricidade para os centros de consumo e, também, 

proporcionam a troca de energia entre regiões. Desta maneira, a interligação permite 

que reservatórios situados em diferentes bacias hidrográficas, que não têm nenhuma 

ligação física entre si, passem a funcionar como se fossem vasos comunicantes. Nessas 

condições, a operação e o despacho centralizado requerem uma ação espacial e 

temporalmente coordenada. A decisão de produzir ou economizar energia (ou seja, 

turbinar ou represar água), inerente ao despacho das hidrelétricas, quando tomada a 

montante define as condições de operação das usinas situadas a jusante, e também 

influencia o despacho das usinas térmicas que complementam a geração hidrelétrica. 

Essa decisão está intrinsecamente ligada ao nível de armazenamento dos reservatórios e 

à tendência hidrológica do sistema. É evidente, portanto, que existe uma ligação entre a 

decisão operativa em um período qualquer e as suas conseqüências futuras. Todavia, 

essa ação coordenada é necessária não somente à operação, mas também às decisões de 

investimento na expansão do sistema elétrico, haja vista que a viabilidade de novos 

empreendimentos depende de sua integração ao conjunto da rede. 

É importante observar que existe uma forte relação entre o crescimento da 

economia e o mercado de energia elétrica. Entretanto, a dinâmica desse mercado é 

função, não apenas do desenvolvimento econômico, como também, da evolução do 

perfil de consumo da população, de grandes projetos industriais e das condições sócio-

ambientais. Dada as necessidades da sociedade pelo uso da eletricidade, a operação e a 

expansão do sistema elétrico devem refletir uma utilização adequada, racional e 

otimizada dos recursos disponíveis. Com o objetivo de atender aos requisitos do 

mercado, as decisões de operação e expansão, devem garantir o suprimento em níveis 

de qualidade pré-estabelecidos, de forma sustentável e minimizando os custos esperados 

para a sociedade. 

Frente a um panorama de desenvolvimento econômico e mudanças sócio-

ambientais, a expansão do sistema elétrico exige um planejamento prévio e abrangente. 

As projeções da Matriz Energética Nacional servem como base para a formulação de 

políticas energéticas e para o planejamento energético nacional. Os estudos do Plano 

Nacional de Energia fornecem orientações estratégicas de longo prazo, determinando as 

tendências e as alternativas para as próximas décadas. Em médio prazo, o Plano 

Decenal de Expansão de Energia Elétrica define um cenário de referência para a 

implantação de novas instalações de geração e transmissão, necessárias ao atendimento 
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da demanda energética. Com isso, é possível minimizar as incertezas na elaboração de 

estratégias dos agentes setoriais e, portanto, estimular uma alocação eficiente dos 

investimentos, viabilizando a realização de futuros leilões de energia elétrica. 

A geração hidroelétrica é uma das maiores vantagens competitivas para o Brasil, 

pois é proveniente de um recurso renovável e abundante. No entanto, a carência de 

estudos especializados sobre o potencial inexplorado, em termos de custos e 

aproveitamento ótimo dos recursos hídricos, surge como entrave à expansão da 

hidroeletricidade. Especialmente no que diz respeito às exigências ambientais e à 

integração aos projetos de usos múltiplos da água, como irrigação, abastecimento, 

transporte, turismo, entre outros. Os resultados de novos estudos de inventário do 

potencial hidroelétrico nacional e de viabilidade técnica, econômica e sócio-ambiental 

devem estabelecer novos paradigmas para os projetos a serem ofertados nos leilões de 

compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração. Junto a isso, o 

crescimento da termogeração no Brasil trouxe benefícios importantes para a 

confiabilidade do sistema elétrico, em termos energéticos, quando as térmicas são 

despachadas e geram eletricidade face ao risco da geração hidrelétrica futura; e em 

termos de estabilidade, pois essas usinas podem ser instaladas próximas aos centros de 

carga, atuando na estabilização dos níveis de tensão e minimizando as perdas elétricas 

dos sistemas de transmissão. 

A geração termelétrica serve adequadamente como complementação à geração 

hidrelétrica e constitui uma alternativa competitiva, pois se trata de uma tecnologia 

dominada no país, que pode ser disponibilizada em prazos relativamente curtos, com 

custo de capital mais baixo. A diretriz do planejamento energético nacional, cuja 

estratégia prevê a diversificação da matriz energética, sinaliza um aumento da 

participação da geração termelétrica em aproximadamente 23 GW, relativa ao ano de 

2005. Sendo que 54% provenientes de usinas a gás natural (PNE, 2007). Num horizonte 

mais próximo, o Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica (PDEE 2006-2015) 

contempla uma expansão termelétrica de 10 GW junto com uma expansão hidrelétrica 

de aproximadamente 31 GW. Além das unidades já em operação, são consideradas 

opções viáveis as termelétricas que utilizam como combustível o gás natural, o carvão 

mineral e a biomassa, predominantemente o bagaço de cana de açúcar. 

A predominância hidrelétrica e a característica da complementação térmica 

sugerem a utilização de mecanismos de comercialização diferenciados para as 

termelétricas. A participação das térmicas representa flexibilidade operativa e garante 
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segurança ao sistema. As usinas contratadas por disponibilidade funcionam como um 

seguro, gerando energia nos períodos de escassez hidrológica e preços elevados. Este 

trabalho propõe um modelo de avaliação do retorno financeiro de um empreendimento 

termelétrico, com o objetivo de analisar sua viabilidade econômica e o risco 

operacional. O modelo é baseado em Teoria das Opções Reais, capaz de auxiliar o 

investidor na comercialização de energia elétrica e, conseqüentemente, incentivar o 

investimento de capitais em geração térmica. 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos, incluindo esta introdução. O 

capítulo 2 apresenta o Setor Elétrico Brasileiro com um breve histórico das mudanças 

ocorridas após as privatizações, passando pelas reformas do período de 1993 a 2002, até 

o atual modelo institucional. São dadas as noções básicas sobre as instituições, os 

agentes setoriais e a dimensão da indústria de energia elétrica brasileira. Ao final desse 

capítulo é discutida a importância das usinas térmicas no sistema elétrico brasileiro. O 

capítulo 3 é dedicado aos mecanismos de comercialização, em particular, são 

apresentados o leilão de energia elétrica e os contratos firmados entre os agentes. 

O capítulo 4 trata a metodologia utilizada no desenvolvimento do modelo. São 

abordados os conceitos de retorno e risco, as opções financeiras e a Teoria de Opções 

Reais. O modelo proposto é apresentado no capítulo 5, seguido das técnicas utilizadas 

na solução: Programação Dinâmica e Simulação Monte Carlo. Além da distribuição de 

probabilidades que aproxima o comportamento do retorno financeiro e o teste estatístico 

de aderência do modelo. 

O estudo de caso de uma usina termelétrica é desenvolvido no capítulo 6 e os 

resultados obtidos são expostos através da análise de cenários. As saídas do modelo são 

apresentadas em duas partes: Análise de Sensibilidade, que investiga as variações do 

retorno financeiro, e Análise de Risco, que possibilita medir o risco associado ao 

retorno do projeto. A seguir, no capítulo 7 são feitas as conclusões a respeito da 

contribuição do modelo desenvolvido. Ao final, estão listadas as referências 

bibliográficas que contribuíram para a realização deste trabalho. 
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2. SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

O Setor Elétrico Brasileiro permaneceu como um monopólio estatal conduzido 

por empresas federais e estaduais até o início das privatizações em 1995. Desde então, 

ocorreram dois grandes processos de reforma que contribuíram para a formação do atual 

modelo institucional do setor. 

A primeira reforma está associada à política energética implementada pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo tendo sido iniciada anteriormente ao 

seu governo, em 1993, na forma da Lei 8.631, que promoveu a extinção da equalização 

tarifária e criou os contratos de suprimento entre geradores e distribuidores. O processo 

se estendeu até 2002 e consistiu na abertura econômica prevista no Programa Nacional 

de Desestatização1. O Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (Projeto 

RE-SEB), iniciado em 1996, concluiu sobre a necessidade de desverticalização das 

empresas de energia elétrica, separando-as nos segmentos de geração, transmissão e 

distribuição; o livre acesso à rede de transmissão; o incentivo à competição nas 

atividades de geração e de comercialização; e a manutenção dos setores de distribuição 

e transmissão sob regulação do Estado, considerados como monopólios naturais. Essas 

metas concordavam com o objetivo de aumentar a eficiência dos serviços elétricos, 

restaurar o equilíbrio financeiro e sanear a crise no setor – herdada da década de 80 – 

atraindo novos investimentos. Culminaram no processo de privatizações, que incluiu, 

em primeiro lugar, empresas do segmento de distribuição e, em seguida, de geração. 

Resulta dessa reforma a criação de um órgão regulador (ANEEL), um operador para o 

sistema elétrico nacional (ONS) e um ambiente para a realização das transações de 

compra e venda de energia elétrica, o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE). 

Outro marco significativo foi o surgimento das figuras de Produtor Independente de 

Energia Elétrica, Autoprodutor2 e Consumidor Livre, nos termos da Lei 9.074 de 19953. 

Como ocorrido na maioria dos países industrializados, cujos setores elétricos 

foram reestruturados na década de 90 (ROSA et al., 1998), a reforma no Brasil teve o 

objetivo de promover maior participação do capital privado nos investimentos setoriais 

e a introdução de competição na geração e na comercialização, resultando na separação 

                                                 
1 Lei 8.031 de 12/04/1990 e Lei 9.491 de 09/09/1997. 
2 Decreto 2.003 de 10/09/1996 regulamenta a produção de energia elétrica por Produtor Independente e 
por Autoprodutor. 
3 A lei 9.074/95 adapta a Lei de Concessões (8.987/95) para o setor elétrico e estabelece normas de 
concessões, permissões e autorizações de serviços de energia elétrica. 
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entre o produto – eletricidade – e os serviços de transmissão, distribuição e 

comercialização. A partir de então, ficou caracterizada a existência de um mercado 

livre, no qual o preço da energia elétrica seria determinado pela interação entre a oferta 

e a demanda. Entretanto, essa reestruturação não foi eficiente em atrair investimentos 

para a necessária expansão do sistema, o que aliado ao crescimento da demanda e ao 

deplecionamento dos reservatórios, comprometeram a confiabilidade do sistema e 

levaram ao racionamento de energia elétrica em 2001 (TOLMASQUIM et al., 2002). 

Assim, ficou evidente a necessidade de uma nova reforma para o setor. Para administrar 

a crise, o governo criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), que 

adotou medidas como a redução do consumo, a contratação de capacidade emergencial 

de geração, programas estruturais de aumento da oferta, de conservação e uso eficiente 

de energia. Para corrigir disfuncionalidades e propor medidas de aperfeiçoamento, 

coube à GCE a criação do Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico. No 

entanto, as alterações propostas pelo comitê em 2002 não chegaram a ser adotadas em 

função da mudança de governo. 

Com a ascensão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao governo federal, são 

iniciadas as ações para implantar um novo modelo institucional para o Setor Elétrico 

Brasileiro. Esse modelo resgata a energia como um serviço público, para o qual deve ser 

garantida a qualidade e a continuidade do fornecimento para toda a população a um 

preço módico, contudo, sem deixar de remunerar adequadamente os investidores de 

modo a assegurar a expansão do sistema. A presente estrutura guarda a missão de 

corrigir as falhas que outrora agravaram a crise no setor elétrico, evidenciada pela 

limitação do crescimento econômico refletido no PIB (Produto Interno Bruto). 

 

2.1. Atual Modelo do Setor Elétrico Brasileiro 

 

Em 2003, início do governo do Presidente Lula, foi proposto um novo arranjo 

institucional. A implantação do atual modelo para o setor elétrico é sustentada pela Lei 

10.848, de 15 de março de 2004, e pelo Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, que 

regulamentam a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de 

concessões e de autorizações de geração de energia elétrica e regularizam as demais 

estruturas do setor elétrico na legislação vigente. Em termos institucionais, foram 

criadas a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável pelo planejamento 

energético; a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para dar 
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continuidade às atividades do MAE; e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

(CMSE), com a função de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de 

energia elétrica. Outras alterações importantes incluem a atribuição do exercício do 

Poder Concedente ao Ministério de Minas e Energia (MME) e a ampliação da 

autonomia do ONS. Em relação à estrutura de comercialização, foram instituídos dois 

ambientes para celebração de contratos de compra e venda de energia: o Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

As modificações introduzidas pela Lei 10.848/04 trouxeram novas perspectivas 

para o setor, tendo como horizonte a retomada dos investimentos em geração, 

transmissão e distribuição, e a universalização do acesso e do uso de eletricidade. O 

atual modelo do setor elétrico tem como principais objetivos: 

 

 Promover a modicidade tarifária. 

 Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica. 

 Assegurar a estabilidade do marco regulatório. 

 Promover a inserção social. 

 

Para atingir esses objetivos, são estabelecidas medidas que reorganizam as 

atividades entre os agentes do setor elétrico. As principais medidas para atingir a 

modicidade tarifária têm como base a ampliação da competição na geração, por meio de 

licitações públicas, e na comercialização, pela coexistência de um ambiente regulado, 

que protege o consumidor cativo, e outro livre, estimulando a iniciativa dos 

consumidores livres. No ambiente regulado, as concessionárias de distribuição 

contratam energia através de leilões pelo critério de menor tarifa, possibilitando a 

redução do custo de aquisição da energia elétrica a ser repassada para a tarifa dos seus 

consumidores cativos. Além disso, agentes de geração e comercializadores podem 

negociar energia diretamente com consumidores livres, o que permite uma alocação 

mais eficiente dos recursos com reflexos nos preços e tarifas. Contribui também para a 

modicidade tarifária, a desverticalização da distribuição, evitando que custos estranhos 

ao fornecimento de energia sejam indevidamente repassados às tarifas. 

A segurança do suprimento é respaldada pela exigência de contratação da 

totalidade da demanda por parte de todos os agentes de consumo (distribuidores e 

consumidores livres) e de lastro físico para a venda da energia por parte dos geradores. 
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Para atender à expansão do mercado e atrair investimentos, o modelo visa à 

contratação de usinas hidrelétricas e termelétricas em proporções que assegurem o 

equilíbrio entre garantia e custo de suprimento. As licitações são elaboradas a partir de 

estudos de planejamento e os leilões ocorrem com antecedência de três a cinco anos, o 

que permite a constituição de uma reserva de segurança no sistema elétrico. Há a 

exigência de estudo de viabilidade técnico-econômica e licença ambiental prévia como 

pré-requisito para as licitações de novas usinas hidrelétricas. Os contratos bilaterais 

entre as distribuidoras e os vencedores dos leilões são estabelecidos por prazos longos, 

de 15 a 30 anos, compatíveis com a amortização dos investimentos realizados. O 

governo federal espera que esse conjunto de medidas seja capaz de reduzir o risco do 

investidor, possibilitando o financiamento dos projetos a taxas atrativas com benefícios 

para o consumidor. 

A estabilidade do modelo regulatório é condição necessária para a expansão do 

setor elétrico e a atração de investimentos. A regulação é essencial onde existem falhas 

de mercado, monopólios naturais e os investimentos exijam um longo prazo de 

maturação. Nesse sentido, o atual modelo reforça as atribuições dos órgãos 

institucionais e agentes setoriais, e, principalmente, reforça a atuação do órgão 

regulador. É válido observar, como exposto por ROSA et al. (1998), que o processo de 

reforma do setor elétrico, ocorrido na década de 1990, priorizou interesses fiscais e 

macroeconômicos em detrimento da constituição de um marco regulatório e dos 

mecanismos de atração de capitais privados na expansão do sistema. A redefinição dos 

papéis entre os agentes públicos e privados ocorreu com algum atraso, de modo que, a 

privatização das empresas do setor elétrico brasileiro começou sem que antes se 

completasse a criação do órgão fiscalizador e regulador. Em razão do descompasso 

entre a venda de ativos e a definição de regras para os novos investidores, houve 

problemas de fornecimento em áreas de concessões pioneiramente privatizadas, caso da 

ESCELSA no Estado do Espírito Santo, da LIGHT e da CERJ, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

O atual governo ainda tem o objetivo de proporcionar inserção social por meio 

da universalização do acesso e do uso da eletricidade, criando condições para que seus 

benefícios sejam disponibilizados a todos os cidadãos, inclusive oferecendo subsídio 

para os consumidores de baixa renda. 

A Tabela 2.1 apresenta um resumo das principais mudanças sofridas no setor 

elétrico ao longo das duas reformas discutidas. 
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Tabela 2.1 - Transformações no Setor Elétrico Brasileiro. 

Modelo Antigo 

(até 1995) 

Modelo de Livre Mercado 

(1995 a 2003) 

Atual Modelo 

(a partir de 2004) 

Financiamento com recursos 

públicos. 

Financiamento com recursos 

públicos e privados. 

Financiamento com recursos 

públicos e privados. 

Empresas verticalizadas Empresas divididas por 

atividade: geração, 

transmissão, distribuição e 

comercialização. 

Empresas divididas por 

atividade: geração, 

transmissão, distribuição, 

comercialização, importação 

e exportação. 

Empresas 

predominantemente estatais.  

Abertura econômica e 

ênfase na privatização. 

Convivência entre empresas 

estatais e privadas. 

Monopólios 

Competição inexistente. 

Competição na geração e na 

comercialização. 

Competição na geração e na 

comercialização. 

Consumidores cativos Consumidores livres e 

cativos 

Consumidores livres e 

cativos 

Tarifas reguladas em todos 

os segmentos. 

Preços livremente 

negociados na geração e na 

comercialização. 

ACL: Preços livremente 

negociados. 

ACR: leilão e licitação pela 

menor tarifa. 

Mercado regulado Mercado livre Convivência entre mercados 

livre e regulado. 

Planejamento determinativo 

- Grupo Coordenador do 

Planejamento dos Sistemas 

Elétricos (GCPS). 

Planejamento indicativo 

- Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE). 

Planejamento determinativo 

- Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE). 

Contratação de 100% do 

mercado. 

Contratação de 85% do 

mercado (até agosto/2003) e 

95% (até dezembro/2004) 

Contratação de 100% do 

mercado + reserva. 

Sobras e déficits do balanço 

energético rateados entre 

compradores. 

Sobras e déficits do balanço 

energético liquidados no 

MAE. 

Sobras e déficits do balanço 

energético liquidados na 

CCEE. 

Fonte: Adaptação a partir da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 
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2.2. Instituições do Setor Elétrico Brasileiro 

 

O Setor Elétrico Brasileiro é composto de uma complexa rede de instituições e 

agentes que desempenham diferentes atividades a serviço da produção e do 

abastecimento de eletricidade para a sociedade. O atual modelo do setor elétrico 

brasileiro criou novas instituições e alterou funções de algumas já existentes. 

 

A Política Energética Nacional (Lei 9.478/97) tem os seguintes objetivos: 

 

 preservar o interesse nacional, promover o desenvolvimento sustentado, ampliar o 

mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos; 

 proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos; 

 proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; 

 garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional; 

 incrementar a utilização do gás natural; 

 identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas 

diversas regiões do país; 

 utilizar fontes renováveis de energia, mediante o aproveitamento dos insumos 

disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

 promover a livre concorrência e atrair investimento na produção de energia; 

 ampliar a competitividade do país no mercado internacional; 

 incrementar a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional. 

 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) é um órgão interministerial 

de assessoramento à Presidência da República para a formulação de políticas e diretrizes 

destinadas a promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do país em 

conformidade com os princípios da Política Energética Nacional. Nesse contexto, cabe 

ao CNPE: assegurar o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de 

difícil acesso do país; rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas 

regiões, considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias 

disponíveis; estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás 

natural, do carvão, dos biocombustíveis, da energia termonuclear, solar, eólica e outras 

fontes alternativas; além de estabelecer diretrizes para a importação e exportação de 
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petróleo e gás natural. O CNPE pode sugerir a adoção de medidas para garantir o 

atendimento à demanda nacional de energia elétrica, considerando o planejamento de 

longo, médio e curto prazo. Inclusive indicar empreendimentos prioritários para 

licitações e implantações. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, com 

aproveitamento hidrelétrico localizado no rio Madeira, Estado de Rondônia, cuja 

licitação prioritária foi realizada por leilão em 10/12/2007. 

O Ministério de Minas e Energia (MME) é o órgão do Governo Federal 

responsável pela condução da política energética nacional. Suas principais obrigações 

incluem a formulação e a implementação de políticas para o setor energético, de acordo 

com as diretrizes definidas pelo CNPE. São competências do ministério as áreas de: 

geologia, recursos minerais e energéticos, aproveitamento da energia hidráulica, 

mineração e metalurgia, petróleo, combustíveis e energia elétrica, planejamento e 

desenvolvimento energético nacional. A Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A.) e a 

Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) são empresas de economia mista 

vinculadas ao MME. A Eletrobrás controla um sistema composto por: Furnas Centrais 

Elétricas S.A., Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco), Eletronorte 

(Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.), Eletrosul Centrais Elétricas S.A., CGTEE 

(Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica) e Eletronuclear (Eletrobrás 

Termonuclear S.A.), além do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), e 

detém metade do capital da usina Itaipu Binacional4. A Eletrobrás administra encargos e 

fundos setoriais e gerencia programas estratégicos do governo federal, como o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA)5, 

Programa Luz para Todos6 e o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(Procel)7. 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), instituída pela Lei 10.847/04 e pelo 

Decreto 5.184/04, é vinculada ao MME e tem por finalidade a realização de estudos e 

pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, referentes à energia 

                                                 
4 Itaipu é uma usina pertencente ao Brasil e ao Paraguai. A energia de Itaipu recebida pelo Brasil 
representa cerca de 30% do mercado de energia das regiões sul, sudeste e centro-oeste (ONS). 
5 O PROINFA foi criado em 26 de abril de 2002 pela Lei 10.438 e revisado pela Lei 10.762, de 11 de 
novembro de 2003. O programa estabelece a contratação de 3.300 MW de energia no Sistema Interligado 
Nacional, produzidos por fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, sendo 1.100 MW de 
cada fonte. 
6 Programa de universalização do acesso e uso da energia elétrica, instituído pelo decreto 4.873/03, que 
visa prover energia elétrica para a totalidade da população rural brasileira. 
7 Criado em 1985, o Procel promove a racionalização do consumo de energia elétrica, combate ao 
desperdício e eficiência energética. 
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elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes renováveis e 

eficiência energética. Suas principais atribuições incluem projeções da matriz energética 

brasileira; elaborar o balanço energético nacional; identificar e quantificar os potenciais 

de recursos energéticos; e estudos para o planejamento de expansão da geração e da 

transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazo. Também compete à EPE, 

realizar estudos de viabilidade técnico-econômica e sócio-ambiental para os 

empreendimentos de energia elétrica, bem como obter a licença ambiental prévia 

necessária às licitações, para aproveitamentos hidrelétricos e de transmissão de energia 

elétrica. 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) tem a função de 

acompanhar e avaliar a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em 

todo o território nacional. O comitê é presidido pelo MME e reúne representantes da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Agência Nacional de Petróleo 

(ANP), da CCEE, da EPE e do ONS. Compete ao CMSE acompanhar o 

desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização, 

importação e exportação de energia elétrica, gás natural, petróleo e seus derivados. 

Além de identificar obstáculos e elaborar propostas para ajustes e ações preventivas que 

possam restaurar a segurança no abastecimento eletroenergético. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) foi criada pela Lei 9.427/96 e 

pelo Decreto 2.335/97, com as atribuições de regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Como órgão regulador 

deve mediar os conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os 

consumidores; conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia elétrica; 

garantir tarifas justas; zelar pela qualidade dos serviços prestados; exigir investimentos; 

estimular a competição entre os operadores e assegurar a universalização do 

atendimento. As alterações promovidas em 2004 estabeleceram como responsabilidade 

da ANEEL, direta ou indiretamente, a promoção de licitações na modalidade de leilão, 

para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição. 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), criada pela Lei 

10.848/04 e pelo Decreto 5.177/04, tem por finalidade viabilizar a comercialização de 

energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. A CCEE sucedeu ao MAE e absorveu 

suas estruturas organizacionais e operacionais. Suas principais atribuições consistem em 

promover leilões de compra e venda de energia elétrica, por delegação da ANEEL; 

manter o registro de todos os contratos firmados nos ambientes de contratação regulada 
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e de contratação livre; efetuar a contabilização dos montantes de energia elétrica 

comercializados e a liquidação financeira no mercado de curto prazo; promover a 

medição e o registro dos dados de geração e consumo de todos os agentes da CCEE; 

apurar o Preço de Liquidação de Diferenças do mercado de curto prazo por submercado; 

e administrar os instrumentos de constituição de garantias financeiras. Participam da 

CCEE os agentes de geração do serviço público, produtores independentes, 

autoprodutores, agentes de importação ou exportação, agentes de distribuição, 

comercializadores e consumidores livres. A câmara atua sob fiscalização e regulação da 

ANEEL, mantém intercâmbio de dados com a EPE e um acordo operacional com o 

ONS para a realização de suas atribuições. 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), criado pela Lei 9.648/98 e 

pelo Decreto 2.655/98, teve suas atribuições ratificadas pelo Decreto 5.081/04. É 

responsável pela operação centralizada e integrada das instalações de geração e 

transmissão no Sistema Interligado Nacional. Tem como objetivo principal assegurar a 

continuidade, a qualidade e a economicidade do suprimento de energia elétrica. 

Compete ao ONS, o planejamento e programação da operação e o despacho 

centralizado da geração; a contratação e administração dos serviços de transmissão; 

propor ampliações das instalações da rede básica e reforços dos sistemas existentes, a 

serem considerados no planejamento da expansão dos sistemas de transmissão. O 

planejamento da operação de curto prazo define metas a serem seguidas na programação 

diária e na operação em tempo real. O ONS opera sob fiscalização e regulação da 

ANEEL e mantém um acordo operacional com a EPE, para a realização das atividades 

referentes ao planejamento. 

A Figura 2.1 sintetiza as atividades de cada órgão institucional do Setor Elétrico. 
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CNPE 
Diretrizes e Políticas 

Energéticas 

MME 
Execução da Política 
Energética Nacional 

CMSE 
Monitoramento 

Segurança do Suprimento 

ANEEL 
Regulação, Fiscalização e 

Concessão 

EPE 
Estudos para o Planejamento 

Energético 

ONS 
Operação do SIN 

CCEE 
Leilões, Contratos, 

Contabilização e Liquidação 

Figura 2.1 - Instituições do Setor Elétrico Brasileiro 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.3. Agentes do Setor Elétrico Brasileiro 

 

As atividades do setor elétrico brasileiro se dividem em quatro segmentos: 

geração, transmissão, distribuição e comercialização. A Figura 2.2 ilustra a disposição 

geral desses segmentos no setor. 

 

 

Energia 
Primária 

Figura 2.2 - Segmentos do Setor Elétrico Brasileiro 

Fonte: FALCÃO (2005) 

Consumidores 

Geração Transmissão Distribuição Comercialização 
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A geração é a produção de energia elétrica propriamente dita, caracteriza-se 

como 

ssociada à contratação da energia produzida para 

atender

esenvolvimento para o 

setor e

uma atividade competitiva e todos os geradores têm acesso aos sistemas de 

transporte de energia elétrica, por meio das redes de transmissão e distribuição. A 

transmissão consiste no transporte da energia gerada até os centros de consumo. No 

Brasil, a malha principal de transmissão é constituída por linhas de transmissão e 

subestações com tensão nominal igual ou superior a 230 kV (FALCÃO, 2005), 

administrada pelo ONS. A distribuição se encarrega do transporte final, a partir dos 

pontos de entrega na rede de alta tensão até os consumidores finais (residências, 

comércio e indústrias). As linhas de transmissão podem ser utilizadas por todos os 

agentes, observando-se a remuneração ao proprietário, através da tarifa de uso do 

sistema de transmissão determinado pela ANEEL e administrado pelo ONS. O 

segmento de distribuição permanece regulado, mas assim como o sistema de 

transmissão, permite livre acesso a todos os agentes do setor, através da tarifa de uso do 

sistema de distribuição, determinado pela ANEEL e administrado pela concessionária 

de distribuição. 

A comercialização está a

 à demanda, a medição e a cobrança do consumo de cargas e os demais 

procedimentos para a remuneração dos agentes de geração e transmissão. Os geradores 

podem comercializar a sua energia em dois ambientes distintos de contratação: o 

Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

No ambiente regulado, os geradores competem pela energia demandada pelo conjunto 

de distribuidoras e as suas ofertas são realizadas por meio de leilões, obedecendo ao 

critério da menor tarifa. As distribuidoras são responsáveis pelo atendimento da 

demanda dos consumidores cativos, que devido a sua reduzida carga de consumo 

dependem das concessionárias de distribuição da sua região, com tarifa e condições de 

fornecimento reguladas pela ANEEL. Os distribuidores têm participação obrigatória no 

ambiente regulado, celebrando contratos de energia com preços resultantes dos leilões. 

Por outro lado, no ambiente livre, os preços são livremente negociados entre os 

consumidores livres e os comercializadores de energia elétrica.  

Além das instituições que mantêm uma estrutura de d

létrico, os agentes setoriais desempenham atividades distintas nos quatro 

segmentos do mercado de energia elétrica, representados pelas empresas geradoras, 

transmissoras e distribuidoras, os comercializadores e os consumidores, sejam eles 
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cativos ou livres. É importante conhecer a definição da atuação desses agentes para 

melhor compreender as relações entre eles. 

Agentes de Geração (ou geradores) são concessionários, permissionários ou 

autoriz

energia

s que têm a opção de escolher seu 

fornece

                                                

ados de geração de energia elétrica que operam usinas hidroelétricas, 

termoelétricas, pequenas centrais hidrelétricas8, centrais de geração eólica, solar 

fotovoltaica e de biomassa. Como alternativa aos geradores concessionários do serviço 

público, existe a produção de energia elétrica por Produtor Independente e por 

Autoprodutor, regulamentada pelo Decreto 2.003, de 10 de setembro de 1996. 

Considera-se Produtor Independente a pessoa jurídica ou empresas reunidas em 

consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia elétrica 

destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. 

Autoprodutor é a pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que 

recebam concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso 

exclusivo. Mediante autorização do órgão regulador, o autoprodutor poderá 

comercializar seus excedentes de energia elétrica. 

Os Agentes de Transmissão são detentores de concessão para transmissão de 

 elétrica e possuem instalações na rede básica administrada pelo ONS. Já os 

Agentes de Distribuição operam um sistema de distribuição de energia elétrica em sua 

área de concessão, participam do sistema interligado e são usuários da rede básica. 

Sendo que para atender seus consumidores, devem contratar serviços de transmissão 

fornecidos pelo ONS. O Agente de Distribuição deve ser titular de concessão, permissão 

ou autorização de serviços e instalações de distribuição para fornecer eletricidade ao 

consumidor final exclusivamente de forma regulada. 

São considerados Consumidores Livres aquele

dor de energia. A Lei 9.074/95 estabelece que os consumidores com carga igual 

ou superior a 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão9, podem escolher livremente o 

fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica. Também têm liberdade 

de escolher seu fornecedor os consumidores10, ou conjunto de consumidores reunidos 

por comunhão de interesses, com carga a partir de 500 kW, que adquirirem energia 

exclusivamente de pequenas centrais hidrelétricas, de empreendimentos com potência 

 
8 PCH compreende o aproveitamento hidráulico de potência entre 1 MW e 30 MW e área de reservatório 
inferior a 3 km2. 
9 Consumidores ligados até 07/07/1995 devem ter carga mínima de 3.000 kW atendidos em tensão 
mínima de 69 kV. 
10 Conforme disposto no art. 26 da Lei 9.427/1996. 
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inferior a 1 MW ou daqueles com base em fontes solar, eólica e biomassa, cuja potência 

seja inferior a 30 MW. Os demais são consumidores cativos, necessariamente atendidos 

pelas distribuidoras de energia elétrica. 

Denominam-se Agentes de Importação e Agentes de Exportação os titulares de 

autoriz

or age como intermediário de negócios entre geradores, 

distribu

siderados como Agente 

Vended

ação para implantação de sistemas de transmissão de energia associados 

respectivamente, à importação para abastecimento do mercado nacional, e à exportação 

para os países vizinhos. 

O Comercializad

idores e consumidores, oferecendo produtos e serviços de compra e venda de 

energia elétrica. A Eletrobrás exerce a função de Agente Comercializador da Energia de 

Itaipu – responsável pela comercialização da energia proveniente dessa usina para o 

Brasil, e de Agente Comercializador da Energia do PROINFA. 

Nas operações de comercialização da CCEE, são con

or: Agente de Geração (concessionários de Serviço Público, Produtores 

Independentes e Autoprodutores com excedente de energia), Comercializador ou 

Agente de Importação. Segundo dados da contabilização de outubro de 2007, exibidos 

na Figura 2.3, participaram das operações no setor elétrico brasileiro 923 agentes, sendo 

20 autoprodutores, 48 comercializadores, 694 consumidores livres, 44 distribuidores, 30 

geradores, 86 produtores independentes e 1 agente de importação/exportação. 
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Agentes do Setor Elétrico Brasileiro

2,2%
5,2%

75,2%

4,8%
3,3% 9,3%0,1%

Autoprodutor
Comercializador
Consumidor Livre
Distribuidor
Gerador
Importador/Exportador
Produtor Independente

 

Figura 2.3 - Agentes do Setor Elétrico Brasileiro 

Fonte: CCEE (2007) 

 

2.4. Indústria de Energia Elétrica Brasileira 

 

O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema 

hidrotérmico de grande porte com forte predominância de usinas hidrelétricas e 

múltiplos proprietários, reunindo características que permitem considerá-lo único em 

âmbito mundial. O Sistema Interligado Nacional é formado pelas empresas das regiões 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 3,4% da 

capacidade de produção de eletricidade encontram-se fora do SIN, em pequenos 

sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica. A rede básica de 

transmissão, que compreende as tensões de 230 kV a 750 kV, atingiu em 2006 uma 

extensão de 86.229 km (ONS, 2007). 

A produção de energia é realizada pelo parque de usinas hidrelétricas localizadas 

em diferentes bacias hidrográficas, termelétricas a gás natural, óleo, carvão e biomassa, 

duas usinas nucleares, além de pequenas centrais hidrelétricas, centrais de geração 

eólica e solar fotovoltaica. Atualmente, o Brasil possui 1.677 empreendimentos em 
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operação, com potência instalada acima de 100.309 MW11, sendo que mais de 76% 

dessa capacidade corresponde à fonte hidrelétrica. Esse potencial está classificado na 

Tabela 2.2 por empreendimentos do tipo: CGH-Central Geradora Hidrelétrica, EOL-

Central Geradora Eolielétrica, PCH-Pequena Central Hidrelétrica, SOL-Central 

Geradora Solar Fotovoltaica, UHE-Usina Hidrelétrica, UTE-Usina Termelétrica e UTN-

Usina Termonuclear. 

 

Tabela 2.2 - Empreendimentos em Operação no Sistema Elétrico Brasileiro 

Tipo Quantidade 
Potência Outorgada

(kW) 
Potência Fiscalizada 

(kW) 
 

(%) 
CGH 215 112.737 112.258 0,1% 
EOL 16 249.450 247.050 0,2% 
PCH 292 1.827.630 1.799.559 1,8% 
SOL 1 20 20 0,0% 
UHE 158 74.442.295 74.936.894 74,7% 
UTE 993 24.019.083 21.206.399 21,1% 
UTN 2 2.007.000 2.007.000 2,0% 
Total 1.677 102.658.215 100.309.180 100% 

Fonte: BIG - ANEEL, 2007. 

 

A Figura 2.4 representa o perfil do parque gerador nacional com predominância 

hidrelétrica em termos de potência instalada. Em condições normais de operação, a 

geração hidráulica é responsável por cerca de 90% da eletricidade consumida no país. 

Agregam-se à produção nacional, 5.650 MW de capacidade de importação do Paraguai, 

oriunda da usina de Itaipu, e os intercâmbios de energia com a Argentina, o Uruguai e a 

Venezuela, totalizando mais de 108 GW de capacidade instalada. O detalhamento da 

matriz de energia elétrica brasileira em função das fontes energéticas está representado 

na Tabela 2.3. Essa capacidade de geração atende ao consumo nacional de energia 

elétrica, que em 2006 atingiu 347.371 GWh, distribuídos entre as classes industrial 

(44%), residencial (25%), comercial (16%) e outras classes como transporte e 

agropecuária (15%) (PEN, 2006). 

 

                                                 
11 Valor referente à Potência Fiscalizada que é considerada a partir da operação comercial da primeira 
unidade geradora. 

 19



Tabela 2.3 - Matriz de Energia Elétrica Brasileira 

Capacidade Instalada Tipo 
N.° de 
Usinas (kW) 

% 
Nacional 

% 
Total 

 Hidro   665 76.848.711 76,6% 70,8%
Natural 78 10.193.502 
Processo 30 1.150.978  Gás 

Subtotal Gás 108 11.344.480 

11,3% 10,5%

Óleo Diesel 574 2.916.906 
Óleo Residual 22 1.469.894  Petróleo 

Subtotal Petróleo 596 4.386.800 

4,4% 4,0%

Bagaço de Cana 238 3.002.145 
Licor Negro 13 794.817 
Madeira 26 224.207 
Biogás 2 20.030 
Casca de Arroz 3 18.920 

 Biomassa 

Subtotal Biomassa 282 4.060.119 

4,0% 3,7%

 Nuclear   2 2.007.000 2,0% 1,9%
 Carvão Mineral   7 1.415.000 1,4% 1,3%
 Eólica   16 247.050 0,2% 0,2%
Solar Fotovoltaica   1 20 0,0% 0,0%
Total Nacional   1677 100.309.180 100% 92,5%

Paraguai  5.650.000 
Argentina  2.250.000 
Venezuela  200.000 
Uruguai  70.000 

Importação 

Subtotal 
Importação   8.170.000 

  7,5% 

Total    108.479.180   100%

Fonte: Adaptação do BIG – ANEEL (2007). 
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Figura 2.4 - Perfil do Parque Gerador em Operação no Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BIG – ANEEL (2007). 

 

Para os próximos anos, está prevista uma adição de aproximadamente 28.180 

MW na capacidade de geração do país, proveniente dos 107 empreendimentos 

atualmente em construção e mais 503 outorgados, conforme totalizado na Tabela 2.4. 

As usinas em operação são aquelas que iniciaram a operação comercial a partir da 

primeira unidade geradora. Usinas em construção são aquelas que, depois de obtidas a 

licença ambiental de instalação, iniciaram as obras locais, e as usinas outorgadas são 

aquelas que receberam Ato de Outorga (Concessão, Permissão, Autorização ou 

Registro) e ainda não iniciaram as obras. 

 

Tabela 2.4 - Empreendimentos em Construção e Outorgados entre 1998 e 2007. 

Tipo Quantidade 
Potência 

(kW) 
Participação

(%) 
CGH 70 49.173 0,2%
EOL 107 4.582.243 16,3%
PCH 241 3.817.637 13,5%
UHE 38 7.771.700 27,6%
UTE 154 11.959.155 42,4%
Total 610 28.179.908 100%

Fonte: BIG - ANEEL, 2007. 
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Vale observar que 42,4% desta expansão, cerca de 11.959 MW, são provenientes 

de usinas termelétricas, como ilustrado na Figura 2.5. 

 

Empreendimentos em Construção e Outorgados (entre 1998 e 2007)

EOL
16,3%

PCH
13,5%

UHE
27,6%

UTE
42,4%

CGH
0,2%

 

Figura 2.5 - Expansão do Parque Gerador Nacional até 2007 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BIG – ANEEL (2007). 

 

A produção de eletricidade das usinas no sistema interligado nacional ocorre 

mediante uma operação centralizada realizada pelo ONS, responsável pelo 

planejamento, programação e despacho do sistema hidrotérmico brasileiro. MOURON 

(2003) descreve que a operação centralizada do SIN se baseia na interdependência 

operativa entre os geradores de uma mesma bacia hidrográfica, na interligação dos 

sistemas de transmissão e na integração dos recursos de geração e transmissão no 

atendimento ao mercado. O aproveitamento conjunto dos recursos hídricos e a 

existência de grandes interligações possibilitam a troca de energia entre regiões. 

Benefícios energéticos podem ser obtidos a partir da diversidade hidrológica entre rios 

de diferentes bacias hidrográficas e da regularização das vazões afluentes aos rios por 

meio dos reservatórios12. Por exemplo, usinas a fio d’água (sem reservatório) têm sua 

                                                 
12 Reservatórios de regularização plurianual são responsáveis por regularizar as vazões naturais afluentes 
da própria usina, armazenando água em períodos úmidos para usar em períodos mais secos, e ajudar na 
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produção de energia dependente de suas vazões naturais, que são sazonais e variáveis. 

Entretanto, elas são diretamente beneficiadas pela regularização de vazões 

proporcionada por um reservatório a montante. Assim, a operação conjunta das usinas 

representa um aumento da demanda efetivamente atendida em comparação com o total 

das demandas individuais de cada usina caso elas operassem individualmente, 

verificando-se ganhos de energia assegurada no sistema. Por sua vez, os sistemas de 

transmissão funcionam como usinas virtuais, isto é, a capacidade do sistema interligado 

é aumentada pela possibilidade de transferência de energia entre regiões, 

proporcionando ganhos energéticos estimados entre 12% e 20% (PNE, 2007). 

A operação de um sistema hidrotérmico pode sofrer limitações na geração 

hidráulica devido às afluências incrementais e à capacidade de armazenamento dos 

reservatórios. Em algumas situações, torna-se necessário utilizar as usinas térmicas, 

acarretando um custo de operação composto pelos gastos com combustíveis e pelo 

possível custo de não atendimento à demanda, conhecido como custo de déficit. A 

operação ótima consiste em determinar uma estratégia que forneça as metas de 

produção para cada usina, em cada período de tempo, de modo a minimizar o custo 

operativo esperado sujeito às restrições do sistema (balanço hídrico dos reservatórios, 

limites de armazenamento e turbinamento, limites de geração térmica, limites de 

intercâmbio de energia entre subsistemas e atendimento à demanda). A formulação 

matemática do problema da operação do sistema hidrotérmico brasileiro está descrito no 

Anexo 1. 

Visando à otimização do uso dos recursos de geração e transmissão disponíveis, 

o ONS realiza o planejamento da operação em diferentes horizontes de tempo, 

utilizando um conjunto de modelos computacionais que produzem resultados para a 

programação da operação (mensal, semanal e horário), a partir de informações 

técnicas13 fornecidas pelos geradores e das estimativas de cargas feitas pelos 

distribuidores. Os programas de despacho das unidades geradoras integradas ao sistema 

possibilitam o atendimento do mercado de energia elétrica sob condições de 

confiabilidade e segurança de suprimento, além dos intercâmbios internacionais e o 

cálculo dos custos marginais de operação. Esses custos marginais, por sua vez, são 

                                                                                                                                               
regularização das vazões das usinas a jusante. O grau de regularização no SIN é de aproximadamente 
cinco anos (a duração do período crítico é de aproximadamente 60 meses. PEN, 2007). 
13 UHEs informam sobre os níveis de água em seus reservatórios, vazões afluentes e disponibilidade de 
suas turbinas. UTEs informam a disponibilidade técnica e a eficiência térmica, custos do combustível e 
outros custos de operação e manutenção. 

 23



utilizados como referência do preço da energia no mercado de curto prazo, que 

representa para a sociedade o custo de geração de um MWh adicional, ou o custo pelo 

não atendimento da demanda. 

Devido às decisões do despacho centralizado os agentes geradores não têm 

controle sobre seus níveis de produção, independentemente de seus compromissos de 

venda de energia, ficando expostos às variações de preços no mercado para cumprir 

seus contratos. O Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) permite o 

compartilhamento dos riscos hidrológicos pelos geradores hidrelétricos, devido à 

otimização eletroenergética do sistema interligado. O mecanismo consiste na 

redistribuição de energia entre as usinas, de maneira que para cada gerador é alocada 

uma quantidade de energia proporcional à produção hidrelétrica total do sistema14. Os 

contratos das hidrelétricas são atendidos pelos montantes de energia contabilizados após 

a execução do MRE, ao invés da produção física da usina. Essa distribuição é feita 

prioritariamente entre geradores de cada submercado, podendo ocorrer compensações 

entre usinas superavitárias e deficitárias de submercados distintos. DE AGUIAR (2004) 

explica que o MRE promove uma distribuição dos benefícios da operação integrada 

entre as usinas, buscando corrigir eventuais distorções na remuneração dos geradores 

hidrelétricos. BARROSO et al. (2003) destacam que o mecanismo pode reduzir a 

volatilidade da produção individual das usinas hidrelétricas, e contribui para a 

coordenação de empresas com reservatórios na mesma cascata. 

 

2.5. Termelétricas no Sistema Elétrico Nacional 

 

Como descrito na seção anterior, a produção de eletricidade no sistema elétrico 

brasileiro está associada a uma operação centralizada com o objetivo de minimizar os 

custos totais de operação e aumentar a confiabilidade do suprimento. Vários fatores 

influenciam as condições de atendimento ao mercado de energia elétrica. Tais como 

(PEN, 2007): o crescimento do mercado de energia atrelado ao desenvolvimento 

econômico e à renda da população; a realização de obras para a expansão da geração e 

da transmissão, sujeitas à viabilidade técnica e econômica dos projetos e às restrições 

                                                 
14 O fator de proporção é a razão entre a energia assegurada de uma usina e a energia assegura total do 
sistema. A energia assegurada é a máxima demanda energética que pode ser suprida com 95% de 
confiabilidade.  Para calcular a energia assegurada do sistema, são utilizados milhares de cenários 
hidrológicos simulados computacionalmente, permitindo-se ocorrência de déficit de energia em apenas 
5% desses cenários. 
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ambientais; a disponibilidade dos equipamentos em operação, como geradores, turbinas, 

linhas de transmissão, transformadores, subestações, entre outros; a disponibilidade de 

água nas hidrelétricas, dependente das vazões afluentes e do nível de armazenamento 

dos reservatórios; e a disponibilidade de combustível utilizado nas termelétricas. 

Embora pouco mais de 30% do potencial hidrelétrico nacional tenha sido 

aproveitado, 90% da energia é produzida por usinas hidrelétricas, a maioria com 

reservatórios de regularização plurianual. O atendimento da demanda depende do 

volume de água armazenada e das vazões afluentes, que são acentuadamente sazonais 

nas regiões Sudeste/Centro Oeste, Nordeste e Norte. As vazões afluentes têm forte 

influência no risco de não atendimento ao consumidor final, o que indubitavelmente 

representa o evento mais indesejado no funcionamento de um sistema elétrico. Existe, 

ainda, a necessidade de uma coordenação hidráulica das usinas dispostas em cascatas, 

uma vez que as vazões liberadas a montante afetam a operação das usinas a jusante. 

Todas essas características devem ser consideradas no planejamento da operação e da 

expansão do SIN, de modo a reduzir o risco de déficit. 

MOURON (2003) destaca que a utilização coordenada dos recursos de geração e 

transmissão permite reduzir os custos de operação, minimizando a produção térmica e o 

consumo de combustíveis sempre que houver superávits hidrelétricos em diferentes 

pontos do sistema. No entanto, em períodos de condições hidrológicas desfavoráveis, as 

usinas termelétricas são despachadas para garantir o atendimento ao mercado. Portanto, 

torna-se indispensável a disponibilidade de usinas térmicas que complementam a 

geração hídrica em períodos de escassez hidrológica, diminuindo o risco de déficit no 

sistema. 

Frente a um panorama de desenvolvimento econômico e mudanças sócio-

ambientais, a expansão do sistema elétrico exige um planejamento prévio e abrangente. 

Os estudos considerados no planejamento energético são elaborados pela EPE e 

consistem na Matriz Energética Nacional (MEN) e no Plano Nacional de Energia 

(PNE), num horizonte de longo prazo, e o Plano Decenal de Expansão de Energia 

Elétrica (PDEE), em médio prazo. O PNE fornece orientações estratégicas que 

determinam as tendências e as alternativas energéticas para as próximas décadas. 

Seguindo essas diretrizes, o PDEE define um cenário de referência para a implantação 

de novas instalações de geração e transmissão, necessárias ao atendimento dos 

requisitos de energia elétrica. 
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O Plano Nacional de Energia para o ano de 2030 (PNE 2030) e o Plano Decenal 

de Expansão de Energia Elétrica para 2015 (PDEE 2006-2015) estimam que o consumo 

de energia elétrica cresça em média 4% ao ano a partir de 2006. Considerando-se que a 

população brasileira se aproxime de 238 milhões de pessoas em 2030, segundo as 

projeções do IBGE, o PNE 2030 estima que o consumo total de eletricidade atinja 

1.085,7 TWh. Para acompanhar esse crescimento, a capacidade instalada nacional deve 

ultrapassar 220.000 MW em 2030, a partir da instalação de 87.700 MW em usinas 

hidrelétricas, 7.000 MW em PCHs, 4.600 MW em centrais eólicas, 6.500 MW em 

centrais de cogeração à biomassa da cana, 1.300 MW em outras fontes renováveis, 

como o aproveitamento de resíduos urbanos, além de iniciativas em eficiência 

energética. Na geração térmica, foi considerada a instalação de 22.945 MW, sendo 

12.300 MW em usinas a gás natural, 5.345 MW em usinas nucleares (Angra 3 mais 

quatro centrais de 1.000MW cada), 4.600 MW a carvão, excluindo o carvão importado 

considerado pouco competitivo para a expansão da oferta de eletricidade, e 700 MW de 

outros combustíveis. Num horizonte mais próximo, o PDEE 2006-2015 contempla uma 

expansão hidrelétrica de aproximadamente 31 GW e uma expansão termelétrica de 10 

GW. 

É importante observar as dificuldades a serem enfrentadas no aumento da oferta 

de energia elétrica. Mesmo que seja dada prioridade à expansão de usinas hidrelétricas, 

devem ser consideradas as questões sócio-ambientais associadas à instalação de novas 

usinas, além da integração aos projetos de usos múltiplos da água, como irrigação, 

abastecimento, transporte, turismo, pesca, etc. As empresas são obrigadas a internalizar 

os custos de impactos ambientais, como: desapropriações e inundações de áreas para a 

construção dos reservatórios e instalação de linhas de transmissão. Entretanto, para não 

renunciar dessa alternativa limpa e renovável, os aproveitamentos devem ser realizados 

visando à integração regional e ao custo mais baixo da energia, devido à abundância dos 

recursos hídricos no país. Segundo dados do Sistema de Informações do Potencial 

Hidrelétrico Brasileiro (ELETROBRAS-SIPOT, 2007), o potencial de geração 

hidrelétrica nacional é avaliado em 246.133 MW, sendo que pouco mais de 30% estão 

explorados. Excluída a parcela estimada em cálculos teóricos15 e os projetos em 

construção e operação, o potencial a aproveitar é de 96.679 MW, dos quais quase 
                                                 
15 O potencial hidrelétrico é composto pela soma da parcela estimada (remanescente + individualizada) 
com a inventariada. A parcela inventariada inclui usinas em diferentes níveis de estudo (inventário, 
viabilidade e projeto básico) mais os aproveitamentos em construção e operação (ELETROBRÁS-SIPOT, 
2007) 
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metade está nas bacias do Amazonas e do Tocantins. Interferências em parques, 

florestas nacionais e reservas indígenas reforçam a necessidade de estudos 

especializados que indiquem soluções social e ambientalmente admissíveis para a 

exploração desse potencial. 

Ainda deve ser considerado o tempo de construção de uma usina hidrelétrica, 

entre cinco e sete anos, as perdas no sistema de transmissão em virtude da distância 

entre as unidades geradoras e os centros de carga, e a existência de elevados 

investimentos. De todos esses fatores decorrem dificuldades para a expansão da oferta 

hidrelétrica em escala suficiente para atender às necessidades futuras, de modo que, 

outras fontes de geração devem ser consideradas. Contudo, não se deve perder de vista o 

objetivo da universalização do acesso à eletricidade com preservação do meio ambiente 

e conservação de energia. As questões ambientais que envolvem a expansão térmica 

incluem a emissão de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, contribuindo para o 

aquecimento global e a ocorrência de chuva ácida (ROSA et al., 1998). A opção nuclear 

tem se tornado cada vez mais improvável devido às barreiras ambientais e resistências 

da sociedade face aos riscos associados a essa fonte de energia, como a falta de solução 

para o tratamento de resíduos radioativos e o risco de acidentes. A geração de energia 

elétrica a biomassa, solar fotovoltaica e eólica possibilitam o atendimento da demanda 

com menor custo ambiental. Essas fontes alternativas tornam-se particularmente 

atrativas para o suprimento de sistemas produtivos localizados, representando ganhos de 

eficiência em relação ao abastecimento convencional. 

Quanto à oferta do gás natural, o PNE 2030 prevê uma expansão desse insumo 

na matriz energética nacional de pouco mais de 9% em 2005 para mais de 15% em 

2030, utilizado principalmente no setor industrial pela substituição continuada do uso do 

óleo combustível. Todavia essa expansão depende de altos investimentos em 

exploração, produção e importação adicional da ordem de 40 milhões de m3/dia, 

inclusive com gás natural liquefeito (GNL). A disponibilidade futura de gás depende de 

esforços nacionais, além de projetos internacionais para o transporte via gasodutos e 

para o desenvolvimento da infra-estrutura necessária à comercialização do GNL. Para a 

geração de eletricidade, o volume previsto em 2030 de 66 milhões de m3/dia pode 

aumentar em até 50% na hipótese de despacho continuado das usinas térmicas em carga 

máxima. Portanto, a avaliação do potencial de geração termelétrica a gás natural deve 

considerar não somente os aspectos econômicos, como também, o contexto mundial da 

oferta desse combustível. A maior reserva de gás natural na América do Sul pertence à 
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Venezuela, com cerca de 4,5 trilhões de metros cúbicos. As reservas brasileiras são da 

ordem de 400 bilhões de metros cúbicos. A oferta interna do combustível é de cerca de 

50 milhões m3/dia, sendo 48% advindos de importação. Atualmente o Brasil importa o 

combustível somente da Bolívia, em torno de 25 e 30 milhões de m3/dia, e as 

importações da Argentina foram interrompidas em 2005 (PNE, 2006). Além das 

perspectivas de aumento da produção doméstica, as alternativas para aumentar a 

disponibilidade de gás no Brasil incluem a importação da Venezuela, a ampliação do 

Gasoduto Brasil-Bolívia, o aproveitamento das reservas peruanas, e com maior grau de 

incerteza, a oferta de GNL da própria Venezuela, de Trinidad & Tobago e de países da 

África, principalmente a Nigéria. 

A regulamentação do setor elétrico exige a garantia de suprimento de 

combustível para as térmicas, caso contrário, as usinas perdem o lastro físico que 

garante os contratos. Isto significa que é necessário reservar capacidade de produção e 

logística para o consumo máximo das térmicas, mesmo que elas não sejam despachadas. 

O Plano Anual da Operação Energética (PEN, 2007), realizado pelo ONS, ratifica a 

importância do cumprimento do Termo de Compromisso firmado entre a ANEEL e a 

Petrobras, em maio de 2007, para garantir o fornecimento de combustível necessário à 

geração termelétrica de vinte e quatro usinas integrantes do SIN, sendo dezessete usinas 

a gás natural. O Termo de Compromisso estabelece um cronograma de oferta de 

combustível para a geração simultânea de UTEs das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste 

e Nordeste, no período de 2007 a 2011, proporcionando uma disponibilidade média de 

geração de 2.200,1 MW a partir do primeiro semestre de 2007, chegando a 6.737,7 MW 

em 2011. O cronograma previsto é utilizado pelo ONS na programação e no despacho 

do sistema, e pela CCEE, na formação do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), 

que é o preço da energia no mercado de curto prazo. O documento prevê a aplicação de 

penalidades à Petrobras por descumprimento do acordo, caso haja indisponibilidade de 

geração dessas usinas motivada por falta de combustível16. A falta de combustível por 

período superior a sessenta dias, consecutivos ou intercalados, resultará no 

cancelamento do Termo de Compromisso e na retirada das usinas da programação do 

ONS, e, portanto, comprometendo a capacidade de geração otimizada do SIN. Sem a 

                                                 
16 Em julho de 2007, a Petrobras não forneceu o volume de gás necessário para atender às termelétricas 
conforme o cronograma previsto. A multa aplicada no valor de R$ 84.687.834,99 corresponde ao não-
atendimento da totalidade da ordem de despacho das UTEs Norte Fluminense, Três Lagoas, Rômulo 
Almeida (antiga Fafen) e Celso Furtado (antiga Termobahia). 
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garantia de combustível, o sistema elétrico opera com incertezas que podem elevar o 

preço da energia no mercado de curto prazo. 

Contudo, ocasional defasagem entre a oferta e a demanda de gás natural para 

lastro físico das UTEs somente será percebida se as térmicas a gás forem despachadas 

em carga máxima. A urgência da questão de suprimento de gás natural não está 

associada a um risco de racionamento imediato, mas à possibilidade de disputa pelo 

recurso entre os diversos usos desse combustível. O consumo não termelétrico 

corresponde à demanda industrial, ao uso residencial e comercial, gás natural veicular e 

o consumo nas refinarias da Petrobras (PEREIRA, 2007). De modo que uma prioridade 

ao uso termelétrico leva à discussão sobre a redução imediata de consumo no setor 

industrial, em razão do benefício da geração térmica preventiva visando à redução de 

risco de racionamento. Incluem-se as questões localizadas levantadas pelos Estados, 

como o fornecimento de gás natural veicular. 

O Brasil tem a possibilidade de aumento da geração termelétrica a carvão 

mineral, devido às reservas existentes predominantemente localizadas no Sul do país. 

Além da termoeletricidade a biomassa, produzida principalmente dos resíduos da 

indústria sucroalcooleira – bagaço e palhas de cana de açúcar. Embora a oferta deste 

insumo seja sazonal, como o período de safra da cana de açúcar no Sudeste (maio a 

novembro) coincide com o período de estiagem na região Centro-Sul, essa geração 

térmica serve de complementação à geração hidráulica e, também, como incentivo à co-

geração e autoprodução. 

Apesar dos desafios em relação ao abastecimento de combustível, a geração 

termelétrica desempenha um papel fundamental na complementação da geração 

hidrelétrica do sistema elétrico brasileiro. Representa uma vantagem no tempo de 

construção, já que uma UTE pode ser viabilizada em apenas dois anos. A possibilidade 

de instalação mais próxima aos centros de consumo proporciona menores custos de 

transmissão ou de conexão às redes de distribuição em baixa tensão. Os custos de 

capital são mais baixos, em torno de US$ 600 por quilowatt instalado (TOLMASQUIM, 

2005), e os contratos de longo prazo negociados em leilões facilitam a obtenção de 

financiamento de novos projetos. E ainda, as inovações tecnológicas oferecem 

benefícios ambientais na geração térmica, como as usinas a gás ciclo-combinado e a 

carvão com leito fluidizado. Esses fatores permitem a aquisição de energia elétrica para 

o atendimento do mercado com confiabilidade e eficiência. ROSA et al. (1998) 

destacaram a importância da complementação térmica para enfrentar o risco de 
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desabastecimento, principalmente, utilizando-se as usinas de rápida construção. No 

entanto, a insuficiência de garantias de disponibilidade de gás natural implica a 

utilização de outros combustíveis, como o óleo diesel e o carvão mineral, ocasionando 

uma transformação da matriz de energia elétrica pouco desejada em termos ambientais. 

Como citado anteriormente, ao longo da primeira reforma do setor elétrico 

brasileiro, a escassez de investimentos em geração, o crescimento da demanda e o 

desequilíbrio dos reservatórios do sistema, levou ao racionamento entre junho de 2001 e 

fevereiro de 2002, obrigando a população a uma redução média de 20% no consumo. 

Conforme análise realizada por TOLMASQUIM et al. (2002), um dos objetivos da 

reforma era possibilitar a entrada da iniciativa privada em novos investimentos 

necessários à expansão do setor, mas não houve êxito e nem mesmo o plano 

emergencial de estímulo à construção de usinas termelétricas, o Programa Prioritário de 

Termeletricidade (PPT)17, produziu o efeito desejado. O PPT previa a diversificação do 

parque gerador nacional, a partir da inserção de 49 termelétricas, totalizando 17.105 

MW, sendo 43 delas movidas a gás natural. MARRECO (2007) reforça que, apesar dos 

incentivos ao investimento, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) e garantias de suprimento de gás natural pelo prazo de vinte anos, o 

programa fracassou por problemas em sua formulação ligados aos contratos de 

fornecimento de gás baseados no dólar, sob rígidas cláusulas de “ship or pay” e “take or 

pay”18. Na prática, somente algumas usinas foram implantadas com a participação da 

Petrobras como fornecedora do gás natural e parceira nos investimentos. Apesar disso, a 

transformação do perfil hidrotérmico da matriz elétrica brasileira sinaliza uma 

participação crescente das térmicas, sendo que o gás natural responde atualmente por 

11% da geração elétrica nacional, como foi mostrado anteriormente na Tabela 2.3. De 

fato, observa-se um aumento da capacidade instalada em geração termelétrica, conforme 

exibido na Figura 2.6. 

 

                                                 
17 Decreto 3.371 de 24/02/2000 e Portaria 43 de 25/02/2000 
18 A cláusula de “take or pay” estabelece a compra de um volume mínimo mensal/anual, independente do 
consumo do combustível. O “ship or pay” estabelece o pagamento pelo transporte de um volume mínimo 
de combustível, garantindo a remuneração da infra-estrutura de transporte do fornecedor. 
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Figura 2.6 - Evolução da Capacidade Instalada de Geração 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Balanço Energético Nacional (2007) 

 

A participação das térmicas representa flexibilidade operativa no SIN. No 

sistema hidrotérmico brasileiro, existe um acoplamento espacial e temporal das decisões 

tomadas em cada instante da operação. As usinas hidrelétricas estão dispostas em 

cascatas e possuem reservatórios com a função de regularização das vazões afluentes. 

De modo que a decisão de quanto se utilizar dos estoques de energia, em forma de água 

nos reservatórios, está ligada à incerteza das afluências futuras. No despacho 

hidrotérmico é necessário equilibrar o benefício imediato do uso da água e o custo de 

oportunidade de seu armazenamento, medido em termos da economia esperada dos 

combustíveis das usinas termelétricas. A máxima utilização da energia hidrelétrica 

disponível em cada período é a premissa mais econômica, do ponto de vista imediato, 

pois minimiza os custos de combustível. No entanto, essa decisão resulta em maiores 

riscos de déficits futuros. Por sua vez, a máxima confiabilidade de fornecimento é 

obtida conservando o nível dos reservatórios o mais elevado possível, o que significa 

utilizar mais geração térmica e, portanto, aumento dos custos de operação. PEREIRA 

JÚNIOR (2005) explica que, se a produção hidrelétrica é privilegiada obtém-se um 

menor custo presente, porém se ocorrerem baixas afluências, pode haver racionamento, 

tornando a energia mais cara no futuro. Por outro lado, se for privilegiada a geração 

 31



termelétrica e a tendência hidrológica superar as expectativas, haverá necessidade de 

vertimento, desperdiçando-se a energia armazenada em forma de água. Ou seja, essas 

incertezas requerem uma operação conjunta visando o aproveitamento ótimo da 

diversidade hidrológica entre as diferentes bacias, ao mínimo custo operativo. A Figura 

2.7 representa o processo de decisão em sistemas hidrotérmicos. 

 

 

Figura 2.7 - Processo Decisório em Sistemas Hidrotérmicos 

Fonte: SILVA (2001) 

 

As usinas térmicas funcionam como um seguro nos períodos de escassez 

hidrológica, assumindo um valor estratégico que deve ser calculado através de uma 

metodologia específica. Além de representar um importante fator de segurança na 

operação, a expansão das UTEs contribui para a garantia do suprimento de energia para 

a sociedade, reduzindo o risco de déficit no sistema. Usinas termelétricas contratadas 

por disponibilidade ficam à disposição do sistema, gerando energia nos períodos em que 

o benefício futuro do armazenamento da água é maior que custo de operação das 

térmicas. No entanto, a viabilidade econômica dessas usinas depende da garantia de 

uma receita mínima, independente do despacho centralizado, já que este otimiza o 

sistema priorizando a produção das usinas mais econômicas. Caso contrário, a expansão 

térmica estaria comprometida, aumentando os riscos do sistema. 

Baseado na importância da complementação térmica para o SIN, é desejável 

conhecer um modelo de avaliação do custo de disponibilidade dessas usinas. Este 

trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica e o risco operacional de 

um empreendimento termelétrico. Será proposto um modelo capaz de auxiliar o agente 
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termelétrico na comercialização de energia elétrica e, conseqüentemente, incentivar o 

investimento de capitais em geração térmica. 
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3. COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

O processo de comercialização envolve a contratação de energia para atender à 

demanda da sociedade, a medição e a cobrança do consumo das cargas e os 

procedimentos para a remuneração dos agentes de geração e transmissão. FALCÃO 

(2005) destaca que, ao contrário dos segmentos de geração, transmissão e distribuição 

que são constituídos de usinas, linhas de transmissão, subestações e equipamentos 

auxiliares, a comercialização não está vinculada a nenhum equipamento em especial. Na 

estrutura tradicional do setor elétrico, estava intrinsecamente associada ao segmento de 

distribuição. 

A comercialização de energia elétrica entre os agentes do sistema interligado 

nacional, e entre estes e os consumidores, ocorre segundo regras e procedimentos 

determinados pela Convenção de Comercialização19 expedida pela ANEEL. A Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE – viabiliza as operações de compra e 

venda de energia que são realizadas mediante contratação regulada ou livre, registra e 

administra os contratos firmados entre geradores, comercializadores, distribuidores e 

consumidores livres, além de efetuar a contabilização e a liquidação financeira das 

operações realizadas no mercado de curto prazo. A Lei 10.848/04 e o Decreto 5.163/04 

regulamentam a comercialização de energia elétrica nos moldes do atual modelo do 

setor elétrico brasileiro, onde coexistem o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e 

o Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

O ambiente de contratação regulada é o segmento de mercado no qual se 

realizam as operações de compra e venda de energia elétrica entre os agentes 

vendedores e os agentes de distribuição, precedidas de licitação. Os contratos 

celebrados no ACR são firmados entre os vencedores de um leilão e cada uma das 

distribuidoras participantes como compradoras, denominados de Contratos de 

Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR). O ambiente de 

contratação livre é o segmento onde as operações são livremente negociadas entre 

agentes de geração, comercialização, exportação, importação e consumidores livres. As 

relações comerciais no ACL são regidas por contratos bilaterais de compra e venda de 

energia elétrica, nos quais são estabelecidos os volumes de energia e de potência, 

                                                 
19 As Regras de Comercialização e os Procedimentos de Comercialização são um conjunto de regras 
operacionais e comerciais e respectivas fórmulas algébricas para a contabilização e a liquidação da 
energia elétrica comercializada na CCEE. ANEEL – Resolução Normativa nº109 de 26/10/2004. 
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prazos, preços e garantias. Os agentes de geração (concessionários de serviço público de 

geração, produtores independentes ou autoprodutores) e os comercializadores podem 

vender energia elétrica nos dois ambientes, mantendo o caráter competitivo da geração. 

Todos os contratos resultantes dessas negociações no âmbito do sistema interligado 

nacional são registrados na CCEE e servem de base para o processo de contabilização e 

liquidação financeira. A Figura 3.1 apresenta uma visão geral dos ambientes de 

comercialização de energia elétrica. 

 

 

Vendedores 
 

Geradores de Serviço Público, Produtores Independentes, 
Autoprodutores e Comercializadores.

Figura 3.1 - Ambientes de Comercialização 

Fonte: CCEE 

 

A CCEE é integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização, 

vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica, e os Consumidores Livres. 

Têm participação obrigatória na CCEE: 

 

 agentes de geração com capacidade instalada igual ou superior a 50 MW; 

 agentes de importação ou exportação com intercâmbio igual ou superior a 50 MW; 

 agentes de distribuição cujo volume comercializado seja igual ou superior a 500 

GWh/ano, e aqueles com volume inferior a esse limite que não adquirirem a 

totalidade da energia de supridor com tarifa regulada; 
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 agentes de comercialização cujo volume comercializado seja superior a 500 

GWh/ano; 

 consumidores livres. 

 

É facultada a participação na CCEE ao autoprodutor e ao autorizado de co-

geração com capacidade instalada inferior a 50 MW, desde que suas instalações estejam 

diretamente conectadas às instalações de consumo e não sejam despachadas pelo ONS; 

e aos demais agentes de geração, de importação, de exportação, de distribuição e de 

comercialização. Sendo que os agentes de geração com capacidade inferior a 50 MW 

que optem por comercializar no ACR ou no ACL, podem ser agentes da CCEE, caso 

contrário, devem ser representados por outro agente da CCEE. 

Todos os agentes de distribuição devem garantir o atendimento de 100% de seus 

mercados por intermédio de contratos registrados na CCEE. Portanto, devem adquirir, 

em leilões realizados no ACR, energia elétrica proveniente de empreendimentos de 

geração existentes e de novos empreendimentos de geração. Novos empreendimentos de 

geração são aqueles que, até a data de publicação do respectivo edital de leilão, não 

sejam detentores de concessão, permissão ou autorização, ou, sejam parte de 

empreendimento existente que venha a ser objeto de ampliação restrito ao acréscimo da 

sua capacidade instalada. A energia elétrica decorrente de importação e a proveniente de 

fontes alternativas são igualmente consideradas empreendimentos de geração novos ou 

existentes. Também estão sujeitos à obrigação de contratação da totalidade de suas 

cargas os consumidores não supridos integralmente em condições reguladas pelos 

agentes de distribuição e agentes vendedores, sendo que a garantia de atendimento deve 

ser feita por intermédio de geração própria ou de contratos registrados na CCEE. 

Em relação à oferta, para garantir 100% de seus contratos, os agentes 

vendedores devem apresentar lastro para a venda de energia e potência, na forma de 

garantia física20 proporcionada por empreendimento próprio ou de terceiros. Neste 

último caso, mediante contratos de compra de energia ou de potência. 

No cumprimento da obrigação de garantir o atendimento de 100% de seus 

mercados, além dos leilões, os agentes de distribuição também podem adquirir energia 

proveniente de fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, contratadas na 
                                                 
20 Garantia física corresponde às quantidades máximas de energia e potência elétrica associadas ao 
empreendimento, incluindo importação, que podem ser utilizadas para comprovação de atendimento de 
carga ou comercialização por meio de contratos. É definida pelo MME e constante do contrato de 
concessão ou ato de autorização. 
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primeira etapa do PROINFA; de Itaipu Binacional; e de geração distribuída21 (desde 

que esta contratação seja precedida de chamada pública realizada pelo próprio agente de 

distribuição e com montante limitado a 10% do mercado do distribuidor). 

Visando assegurar o atendimento à totalidade do mercado de energia, todos os 

agentes de distribuição, vendedores, autoprodutores e os consumidores livres devem 

informar ao MME, até 1º de agosto de cada ano, as previsões de seus mercados de 

energia ou cargas para os cinco anos subseqüentes. Em especial, até sessenta dias antes 

da data prevista para a realização de um leilão, os agentes de distribuição devem 

informar os montantes a serem contratados no certame. A partir dessas informações, o 

MME define o montante total de energia elétrica a ser contratado no ACR e a relação 

dos empreendimentos de geração aptos a integrar os leilões. 

Além dos dois ambientes de contratação, existe o Mercado de Curto Prazo, onde 

são realizadas a contabilização e a liquidação de diferenças entre os volumes previstos 

em contratos e os volumes efetivamente medidos. A CCEE contabiliza mensalmente as 

diferenças entre os montantes produzidos ou consumidos e os montantes contratados, 

liquidando as diferenças positivas ou negativas no mercado de curto prazo, valoradas 

pelo Preço de Liquidação de Diferenças (PLD). 

 

 

Mercado de 
Curto Prazo 

Energia 
Contratada 

Energia 
Medida 

Figura 3.2 - Mercado de Curto Prazo 

Fonte: CCEE 
                                                 
21 Compreende-se como geração distribuída a produção de energia elétrica proveniente de 
empreendimentos de agentes geradores conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do 
comprador, exceto UHEs com capacidade superior a 30 MW e UTEs (inclusive cogeração) com 
eficiência energética inferior a 75%. 
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Portanto, o mercado de curto prazo é o mercado das diferenças entre montantes 

de energia contratados e montantes medidos, como ilustra a Figura 3.2. Os termos 

mercado spot e preço spot foram adotados na época da primeira reforma do setor 

elétrico como adaptação às tendências internacionais de comercialização livre. Devido 

às particularidades de comercialização no setor elétrico brasileiro, utilizam-se os termos 

mercado de curto prazo e preço de liquidação de diferenças (PLD), reforçando o caráter 

do preço de mercado utilizado no processo de liquidação das diferenças medidas e 

contratadas. 

A medição dos dados de energia gerada e consumida pelos agentes do SIN 

(coletados e validados por meio do Sistema de Coleta de Dados de Energia - SCDE) é 

necessária para fins de registro e utilização no processo de Contabilização e Liquidação 

Financeira. Para um agente distribuidor apura-se a diferença entre o montante total 

contratado e seu consumo total. Para um agente gerador, verifica-se a diferença entre o 

montante total contratado e a geração total. As diferenças medidas são valoradas pelo 

Preço de Liquidação de Diferenças e compõem os pagamentos ou recebimentos do 

agente no âmbito da CCEE. O PLD é determinado semanalmente para cada patamar de 

carga e para cada submercado (Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste), tendo 

como base o custo marginal de operação do sistema, limitado por um preço mínimo e 

um preço máximo. A metodologia de cálculo do PLD está descrita no Anexo 2. 

Existe uma relação entre a geração e o transporte de energia elétrica no processo 

de comercialização. A separação entre os segmentos de geração, transmissão e 

distribuição modificou as transações comerciais para o fornecimento de energia ao 

consumidor final, que deve ser atendido de forma confiável, independentemente da 

propriedade dos ativos. A compra e venda de blocos de energia entre agentes 

vendedores, distribuidores, comercializadores e consumidores livres ocorre com a 

garantia de livre acesso às redes de transportes, mediante pagamento das tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição, que funcionam como uma espécie de pedágio 

pelo uso dessas redes. FALCÃO (2005) esclarece que, embora geração e transmissão 

sejam processos fisicamente inseparáveis, é possível estabelecer uma separação 

comercial ou financeira entre essas atividades. As transações comerciais celebradas 

entre os agentes nem sempre se realizam fisicamente, mas devido ao despacho 

centralizado realizado pelo ONS, a energia elétrica é fornecida de forma contínua e 

independente do interesse entre as partes, realizando-se um acerto de contas pós-
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operação para compensar eventuais desvios em relação aos contratos de compra e venda 

de energia. 

 

3.1. Contabilização e Liquidação Financeira 

 

A contabilização é o processamento mensal dos dados de contratos, a medição 

dos montantes de energia, preço e demais informações necessárias para cálculo do 

resultado final de cada agente no âmbito da CCEE. Esse processo apura as exposições 

no mercado de curto prazo, recebimentos e pagamentos de encargos, exposições 

financeiras, o Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), e consolida os resultados 

financeiros a serem liquidados. A liquidação financeira das operações referentes ao 

mercado de curto prazo é o processo de pagamento e recebimento de valores apurados 

como débitos e créditos, referentes à compra e venda de energia elétrica no mercado de 

curto prazo. O sistema de contabilização e liquidação é multilateral, isto é, as transações 

são realizadas sem que haja indicação de parte e contraparte. Ao final de um período 

mensal, o sistema calcula qual a posição de cada agente – devedora ou credora – com 

relação ao mercado de curto prazo, sem a identificação de pares de agentes referentes a 

cada transação. Para operar o processo de liquidação e custódia de garantias financeiras, 

a CCEE contratou uma instituição financeira22 autorizada pelo Banco Central, visando 

garantir a segurança e a redução de risco das operações. Cada agente participante da 

CCEE deve abrir conta corrente específica junto a esse agente de liquidação e custódia 

para efetuar o aporte de garantias e a liquidação financeira. A garantia financeira é 

executada, em parte ou no todo, quando o agente não deposita recursos suficientes para 

quitar seu débito em um determinado mês. Como não há identificação de contrapartes 

nas transações do mercado de curto prazo, caso as garantias financeiras não sejam 

suficientes para cobrir os compromissos financeiros dos agentes inadimplentes, é 

realizado um rateio do valor da inadimplência entre todos os agentes credores, na 

proporção de seus créditos líquidos de operações. 

Os contratos de compra e venda de energia elétrica estão sujeitos a exposições 

financeiras decorrentes da comercialização em submercados distintos. Os contratos 

regulados (CCEAR) são contabilizados no submercado do vendedor, deixando o risco 

de exposição aos preços entre submercados para o agente comprador (agente de 

                                                 
22 Banco Bradesco S/A 
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distribuição). Outros tipos de contratos são contabilizados no submercado do 

comprador, ficando o risco da exposição aos preços entre os submercados para o agente 

vendedor. Os geradores no Mecanismo de Realocação de Energia também estão sujeitos 

a exposições financeiras devido às alocações de energia assegurada em submercados 

com preços diferentes dos submercados onde estão localizadas as usinas. 

Como explicado anteriormente, as diferenças entre os montantes contratados e 

os montantes medidos são valoradas ao PLD para liquidação no mercado de curto prazo. 

No balanço das posições credoras e devedoras dos agentes, contabiliza-se um excedente 

financeiro que surge pelo intercâmbio de energia entre os submercados com preços 

diferentes. Esse excedente financeiro é utilizado para alívio das exposições dos 

geradores no MRE, do agente Comercializador da Energia de Itaipu, de contratos de 

autoprodução, contratos do PROINFA e direitos especiais (concedido às usinas 

específicas definidas pela ANEEL). As regras de comercialização (CCEE, 2008) 

dispõem sobre o processo de alocação do excedente financeiro como será apresentado 

na seção 3.1.1. As exposições financeiras de contratos regulados (CCEAR) têm 

tratamento diferenciado como será discutido na seção 3.1.2. 

 

3.1.1. Excedente Financeiro 
 

O excedente financeiro23 decorrente da comercialização de energia entre 

submercados é utilizado para mitigar os riscos de exposições de contratos (exceto 

CCEAR) que ocorrem quando um agente assume posições de venda em submercados 

diferentes de onde se localiza o lastro físico dos contratos. 

Em um submercado tipicamente importador, como o Sudeste, é natural a 

existência de contratos que tenham fontes de geração localizada em outros 

submercados. O contrato fica registrado no submercado escolhido pelo comprador, 

deixando o vendedor exposto aos preços spot (PLD) dos dois submercados envolvidos. 

No submercado fonte, onde o vendedor tem suas usinas, ele deverá vender a energia na 

CCEE, pelo preço spot daquele submercado, uma vez que ali ocorre a produção mas não 

existe o contrato. No submercado destino, o vendedor deverá comprar a energia na 

CCEE, ao preço desse submercado, onde existe o contrato mas não existe a geração de 

                                                 
23 As definições contidas nesta seção foram obtidas a partir das Regras de Comercialização - Módulo 5 - 
Excedente Financeiro (CCEE, 2008). 
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fato. Se os preços dos submercados são iguais, não há problema. Mas se os preços são 

diferentes, haverá ganho ou perda. O contrato ficará exposto ao montante contratado, 

multiplicado pela diferença de preços entre os submercados. 

 

 

A B
Contrato = 100

PA PB 

G1A = 100 
CT1A = 0 

G1B = 0 
CT1B = 100 

Figura 3.3 - Exposição Financeira de Contratos 

Fonte: CCEE, 2008. 

 

A Figura 3.3 mostra um exemplo em que um gerador (G1) tem um contrato de 

100 MWh registrado no submercado B e sua produção de energia ocorre no submercado 

A. Este gerador produz 100 MWh no submercado A (G1A = 100), mas como não tem 

contrato nesse submercado (CT1A = 0), ele deverá vender essa energia ao preço PA. No 

submercado B, o gerador G1 não tem produção (G1B = 0), portanto, deverá comprar 100 

MWh ao preço PB para atender seu contrato (CT1B = 100). A contabilização resulta em 

exposição financeira dada por: 

 

( BA PPContratodoExposição )−⋅= 100       (3.1) 

 

A exposição será negativa se , ou seja, se o compromisso contratual 

ocorre no submercado de preço mais alto. Caso contrário, a exposição é positiva. Por 

exemplo, tipicamente as exposições do Agente Comercializador da Energia de Itaipu 

com relação às quotas comercializadas no submercado Sul são positivas, pois a energia 

dessa usina é considerada entregue no Sudeste, mas é vendida às distribuidoras do Sul. 

Em qualquer caso, o problema da exposição de contratos não envolve a parte 

compradora, que recebe a energia no seu submercado de interesse. O risco está 

associado à parte vendedora. 

AB PP >
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O excedente financeiro, ou surplus, é conseqüência natural da diferença de 

preços entre submercados. A cada hora do dia, sempre haverá pelo menos um 

submercado importando energia de outro(s), e pelo menos um submercado exportando 

energia para outro(s). Na Figura 3.4 é apresentado um exemplo em que o submercado A 

exporta para o submercado B. Como em qualquer submercado exportador, a geração em 

A é maior que seu consumo. O excedente é exportado para B, que tem consumo maior 

que geração, por isso, deve importar energia de A para atender toda sua carga. 

 

 

A B
Intercâmbio 

PA PB 

GA > CA GB < CB

Figura 3.4 - Intercâmbio de Energia entre Submercados 

Fonte: CCEE, 2008. 

 

Se o intercâmbio atinge o limite, significa que a importação não foi suficiente 

para atender toda a carga em B, portanto, torna-se necessário despachar fontes locais de 

geração mais caras do que o intercâmbio. Assim, o preço em B será maior que o preço 

em A. De qualquer maneira, a energia exportada é vendida em A pelo preço PA e 

comprada em B pelo preço PB. Se os preços são iguais, a sobra é zero. Se , 

sobrará uma quantidade equivalente ao intercâmbio multiplicado pela diferença de 

preços entre os submercados. Esta quantia é o excedente financeiro, que não pertence a 

nenhum agente porque todos pagaram e receberam ao preço de seus submercados. 

AB PP >

Supondo que a geração em A é de 100 MWh e o consumo em A é de 90 MWh. 

Se no submercado B, o consumo for igual a 70 MWh, mas a geração é de apenas 60 

MWh, esse submercado deverá importar 10 MWh para atender toda sua carga. Neste 

caso, os pagamentos e recebimentos em cada submercado correspondem aos respectivos 

consumos e gerações, sobrando um excedente calculado pela quantidade de energia 

exportada de A para B. Neste intercâmbio, a energia é vendida em A por PA e comprada 

em B por PB. Logo, o excedente financeiro vale ( )BA PP −⋅10 . 
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Como explicado anteriormente, o excedente financeiro é utilizado para aliviar as 

exposições dos geradores no MRE, das exposições do Agente Comercializador da 

Energia de Itaipu, e as exposições de alguns contratos tratados de forma especial, que 

são: contratos de autoprodução, contratos do PROINFA e direitos especiais. Ao 

estipular quais contratos possuem direito à alocação do excedente financeiro, a CCEE 

procurou mitigar os riscos não controláveis dos agentes afetados pelas diferenças de 

preços, devido à criação de submercados. Os agentes que se beneficiarem da diferença 

de preços entre submercados, ou seja, que tiverem uma exposição positiva, deverão 

abrir mão desses benefícios, que serão somados ao excedente financeiro total, que será 

utilizado para o alívio das exposições negativas das transações acima citadas. 

 

3.1.2. Exposições Financeiras de Contratos Regulados 
 

Os contratos regulados (CCEAR)24 também estão expostos aos riscos de 

diferenças de preços quando um agente assume posição de compra em submercados 

diferentes de onde se localiza o lastro físico dos contratos. 

Com o atual modelo de contratação adotado para o ambiente regulado, é natural 

a existência de contratos que tenham fontes de geração localizada em outros 

submercados. O contrato regulado fica registrado no submercado definido pelo agente 

vendedor, deixando o comprador exposto ao preço spot (PLD) dos dois submercados 

envolvidos. No submercado fonte, onde o comprador tem seu contrato, ele venderá a 

energia no Mercado de Curto Prazo da CCEE, ao PLD daquele submercado. No 

submercado destino, onde a energia contratada será consumida, o comprador terá que 

comprar a energia referente ao CCEAR no Mercado de Curto Prazo, pelo preço spot 

(PLD) desse submercado. Se os preços dos submercados são iguais, a movimentação 

financeira líquida associada ao CCEAR no Mercado de Curto Prazo é nula. Mas se os 

preços são diferentes, o contrato ficará exposto ao montante contratado multiplicado 

pela diferença de preços entre os submercados. A exposição será positiva se o contrato 

estiver registrado no submercado de preço mais alto, e negativa em caso contrário. Em 

qualquer caso, o problema da exposição de contratos regulados não envolve a parte 

                                                 
24 As definições contidas nesta seção foram obtidas a partir das Regras de Comercialização - Módulo 5 - 
Excedente Financeiro (CCEE, 2008). 
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vendedora, já que esta entrega a energia no seu submercado. O risco está associado à 

parte compradora. 

As exposições negativas dos contratos de comercialização de energia elétrica no 

ambiente regulado são aliviadas por exposições positivas desses contratos e por recursos 

resultantes da aplicação de penalidades por descumprimento das obrigações de garantia 

física e contratação da totalidade da demanda. Os recursos advindos do pagamento pela 

Petrobras de multa por descumprimento do Termo de Compromisso, firmado com a 

ANEEL para suprimento de combustível às usinas térmicas, também serão utilizados no 

alívio de exposições de contratos regulados. 

 

3.1.3. Penalidades 
 

As regras de comercialização prevêem a aplicação de penalidades por 

insuficiência de cobertura de consumo por parte dos agentes de distribuição e 

consumidores livres, e por insuficiência de lastro para a venda de 100% dos contratos 

dos agentes geradores, comercializadores e importadores. Além de serem apuradas 

penalidades por indisponibilidade de usinas termelétricas decorrente de falta de 

combustível. 

 

3.1.4. Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits 
 

Os contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado 

(CCEAR), provenientes de empreendimentos de geração existentes, prevêem a 

possibilidade de compensação e/ou redução dos montantes contratados. O Mecanismo 

de Compensação de Sobras e Déficits (MSCD) tem a finalidade de promover o repasse 

entre os agentes de distribuição, de montantes de energia declaradas como sobras ou 

déficits. As declarações de sobras ou déficits são voluntárias. Assim, os distribuidores 

com sobras de energia podem transferi-las para outros com déficits, mediante assinatura 

de termos de cessão. Os agentes de distribuição podem declarar sobras de energia em 

razão da saída de consumidores para o ambiente livre, acréscimo de contratos firmados 

antes da publicação da Lei 10.848/04 e outros desvios de mercado, hipótese na qual as 

reduções em cada ano são limitadas até 4% do montante inicial.  
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3.1.5. Encargos de Serviços do Sistema 
 

Os Encargos de Serviços do Sistema contemplam o ressarcimento aos agentes de 

geração dos custos das restrições de operação e da prestação de serviços ancilares, 

incorridos na manutenção da confiabilidade e da estabilidade do sistema interligado. 

Este valor é pago por todos os agentes com medição de consumo registrada na CCEE. 

Os custos de restrição de operação correspondem ao ressarcimento para as 

unidades geradoras cuja produção tenha sido afetada por cumprimento uma solicitação 

de despacho do ONS para atender a uma restrição operativa dentro de um submercado. 

Essas restrições são consideradas para que o despacho eletroenergético atenda ao 

mercado e assegure a estabilidade do sistema, mas não são consideradas no cálculo do 

Preço de Liquidação de Diferenças. Isso ocorre porque no cálculo do preço, a CCEE 

considera a energia como se fosse igualmente disponível em todos os pontos do 

submercado. Portanto, a compensação dos respectivos custos às unidades geradoras é 

feita através do pagamento de ESS. A geração alterada por restrições de operação pode 

acarretar duas situações de recebimento de encargos: produção verificada maior que o 

esperado (Constrained-on), caso típico das usinas térmicas fora da ordem de mérito (por 

serem mais caras deveriam permanecer desligadas ou gerar somente seu nível de 

inflexibilidade), mas geraram acima do esperado para atender à restrição de operação 

instruída pelo ONS; ou produção verificada menor que o esperado (Constrained-off), 

caso das usinas térmicas programadas na ordem de mérito que são solicitadas a diminuir 

sua geração, ou permanecer desligadas. 

Os serviços ancilares remunerados através de ESS são: custo de combustível por 

reserva de prontidão, compensação síncrona e reposição de equipamentos destinados à 

prestação de serviços ancilares. 

 

Todas as fórmulas algébricas da contabilização e da liquidação, como por 

exemplo, medição, cálculo de energias asseguradas, funcionamento do MRE, alocação 

de excedente financeiro, mecanismo de sobras e déficits, pagamento de encargos de 

serviços do sistema, apuração de garantias físicas, cálculo de penalidades, entre outras, 

estão disponíveis nas Regras de Comercialização (CCEE, 2008). Com o objetivo de 

assegurar a publicidade e a transparência de dados e informações resultantes do 

processo de contabilização e liquidação financeira, é disponibilizado mensalmente um 

Boletim Informativo das operações de comercialização de energia elétrica realizadas no 
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âmbito da CCEE. Os agentes podem consultar os resultados de suas operações através 

do SCL (Sistema de Contabilização e Liquidação), também denominado Sinercom, que 

é o sistema computacional que efetua todos os cálculos previstos nas Regras de 

Comercialização, permitindo à CCEE contabilizar mensalmente as diferenças entre os 

montantes de energia produzidos ou consumidos e os montantes contratados. 

 

3.2. Leilões 

 

Os leilões são utilizados como mecanismo de venda e de estímulo à competição 

e estão presentes em diversas atividades econômicas. Os governos os utilizam 

sistematicamente para a venda de títulos, moeda, direitos de exploração mineral, 

prestação de serviços de telecomunicações e eletricidade. Outras aplicações envolvem a 

contratação de serviços e a aquisição de equipamentos, navios, casas, aeronaves e obras 

de arte. O processo de privatizações no Brasil, e em outros países no mundo, fez uso 

corrente do mecanismo de leilão (REPSOLD JÚNIOR, 2003). A legislação brasileira, 

por meio da Lei 8.987/95, prevê que as concessões de serviços e de obras públicas 

sejam precedidas de licitação. No julgamento da licitação será considerado o critério do 

menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. São modalidades de licitação: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão (Lei 8.666/93). Em especial, 

as concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de 

energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água são contratadas 

mediante licitação. 

Os agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional devem garantir o 

atendimento à totalidade de seus mercados, mediante contratação regulada, por meio de 

licitação na modalidade de leilão. Primeiramente, eles declaram suas necessidades de 

energia para atender seus consumidores. Com base na demanda declarada dos 

distribuidores, o MME define o montante total de energia elétrica a ser contratada no 

ambiente regulado e a relação dos empreendimentos de geração aptos a integrar os 

leilões. Para essa tarefa, a EPE submete ao MME estudo que considera a otimização 

técnico-econômica do parque hidrotérmico do SIN, bem como do sistema de 

transmissão associado. A EPE habilita tecnicamente os empreendimentos de geração 

que poderão participar dos leilões de novos empreendimentos, os quais devem ser 

registrados na ANEEL. A ANEEL promoverá a licitação na modalidade de leilão 

diretamente ou por intermédio da CCEE. Juntamente com os dados dos 
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empreendimentos a serem leiloados e as minutas dos contratos de concessão e de 

compra e venda de energia, o edital disponibiliza os estudos e projetos necessários à 

elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas, dentre os quais: estudos de 

viabilidade técnica, Estudos de Impacto Ambiental (EIA), Relatórios de Impacto 

Ambiental (RIMA) e as licenças ambientais prévias. No edital de licitação para novos 

empreendimentos de geração, pode constar um percentual mínimo de energia elétrica a 

ser destinada ao mercado regulado, podendo a energia remanescente ser destinada ao 

consumo próprio ou à contratação no ambiente livre. 

A partir dessas diretrizes, a comercialização de energia elétrica realizada no 

ambiente regulado, entre agentes de distribuição e geração, é realizada durante o leilão 

pelo critério de menor tarifa. Com base nas informações do edital, os geradores podem 

solicitar habilitação técnica para a participação no certame, onde são apresentadas suas 

ofertas de quantidade e preço de venda da energia proveniente de seus 

empreendimentos. Os agentes de geração competem por contratos para fornecimento da 

energia demandada pelas concessionárias distribuidoras. Os projetos são contratados em 

ordem crescente de preço unitário (R$/MWh), até que o montante acumulado de energia 

contratada seja igual à demanda licitada. Resultam desses leilões, os contratos de 

compra e venda de energia proveniente de novos empreendimentos de geração ou 

empreendimentos de geração existentes, para atendimento dos consumidores das 

distribuidoras. No caso de leilão de um empreendimento, o vencedor é o gerador que 

ofertar o menor preço por megawatt-hora de energia elétrica, a partir de um preço teto 

inicial. 

Os leilões de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes 

garantem energia para o cumprimento da obrigação de contratação da totalidade dos 

mercados das distribuidoras, entretanto, não produzem efeito na expansão do parque 

gerador. Ao passo que, os leilões de novos empreendimentos atendem às necessidades 

de expansão da geração e das instalações de transmissão. No ambiente livre, os 

geradores podem contratar diretamente com consumidores livres e comercializadores, 

portanto, a expansão da geração não se limita aos contratos regulados. Uma vez 

definidas as novas usinas geradoras e conhecido o crescimento das cargas, é 

estabelecida a expansão dos sistemas de transmissão necessários para o transporte da 

eletricidade desde as fontes de produção até o local de consumo. 

De modo geral, os leilões visam ao atendimento do mercado consumidor das 

distribuidoras de energia elétrica e são classificados de acordo com a natureza dos 
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empreendimentos de geração: leilões de energia existente, para os empreendimentos que 

já estão em operação; leilões de energia nova, para os novos empreendimentos licitados 

durante o leilão; e leilões de fontes alternativas (biomassa, PCH, solar, eólica). 

Considerando-se o ano base “A” como o ano previsto para o início do suprimento, os 

leilões para compra de energia elétrica pelos agentes de distribuição são promovidos nos 

anos: 

 

 A-5 e A-3, para a energia elétrica proveniente de novo empreendimento de geração; 

 A-1, para a energia elétrica proveniente de empreendimento de geração existente; 

 entre A-1 e A-5, para a energia elétrica proveniente dos leilões de compra exclusiva 

de fontes alternativas; 

 A-5 e A-3, para a energia proveniente de projetos de geração indicados por 

resolução do CNPE. 

 

Os anos A-1, A-3 e A-5 são, respectivamente, o ano anterior ao ano base “A”, o terceiro 

ano anterior ao ano base “A” e o quinto ano anterior ao ano base “A”. 

 

Além desses, podem ser promovidos pela ANEEL os leilões de ajuste, 

específicos para as contratações de energia elétrica pelos agentes de distribuição 

necessárias à complementação do atendimento da totalidade de suas cargas, com prazo 

de suprimento de até dois anos. O montante de energia contratado em leilões de ajuste 

não pode exceder 1% da carga total contratada de cada agente de distribuição, com 

exceção dos anos de 2008 e 2009, quando este limite será de 5%. 

Os produtos negociados nos leilões são separados em lotes de energia elétrica (1 

lote = 1 MW médio25) de mesma natureza de geração (hídrica, térmica e outras fontes) e 

com a mesma data de início de suprimento. Em geral, os produtos “hidro” e “termo” são 

contratados pelo máximo período de duração previsto em lei, trinta anos e quinze anos, 

respectivamente. No atual modelo do setor elétrico, desde a publicação da Lei 10.848 e 

do Decreto 5.163 em 2004, já foram realizados seis leilões de compra de energia 

proveniente de empreendimentos existentes e cinco leilões de energia nova. Os leilões 

de energia existente negociaram 19.805 MW médios conforme a distribuição exibida na 

                                                 
25 Carga Própria de Energia, medida em MW médio, é a demanda média requerida de uma instalação ou 
conjunto de instalações durante um determinado período de referência (relação entre a eletricidade gerada 
em MWh e o tempo de funcionamento das instalações). 
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Figura 3.5. Sendo que os dois primeiros certames somaram 18.333 MW médios em 

contratos com duração de oito anos e início de suprimento entre 2005 e 2008, 

comprometendo essa energia até o período de 2012 a 2015. Assim, devido ao grande 

volume já contratado, os leilões seguintes foram bastante reduzidos, sendo que o 5º 

leilão de energia existente resultou em 204 MW médios vendidos a um preço médio de 

R$ 104,74/MWh. No 6º leilão realizado em 06/12/2007 não houve negociação, pois a 

Companhia Energética de São Paulo (CESP), única vendedora habilitada ao leilão, não 

declarou oferta para as trinta empresas distribuidoras participantes como compradoras. 

Sendo que essas distribuidoras ainda poderão contratar energia em leilões de ajuste ou 

através do mecanismo de sobras e déficits para ajuste de suas cargas em 2008. 
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Figura 3.5 - Leilões de Energia Existente 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CCEE 

 

Em leilões de energia nova, até então, foram negociados 9.686 MW médios, cuja 

distribuição entre fontes de geração hídrica e térmica está ilustrada na Figura 3.6. Desse 

total, 2.312 MW médios foram contratados no último leilão de energia nova realizado 

em 16/10/2007, do tipo A-5, sendo 715 MW médios de cinco usinas hidrelétricas, a um 

preço médio final de R$ 129,14/MWh (incluindo o valor para pagamento de concessão 

de Uso do Bem Público) e 1.597 MW médios de cinco usinas térmicas a um preço 
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médio de R$ 128,37/MWh. Segundo análise do INSTITUTO ACENDE BRASIL 

(2007), das usinas vencedoras neste leilão, apenas quatro térmicas são novos projetos e 

os demais são consideradas energia “botox”. Energia botox é o termo adotado no setor 

elétrico para identificar os empreendimentos existentes que foram ofertados como novos 

empreendimentos. Conforme disposto no artigo 17 da Lei 10.848/04 e no artigo 22 do 

Decreto 5.163/04, até 31 de dezembro de 2007 estavam autorizados a participar de 

leilões de energia nova os projetos concedidos ou autorizados até 16 de março de 2004, 

que entraram em operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2000 e cuja energia 

estava sem contratação até 16 de março de 2004. A partir de 2008, esses projetos 

passam a respeitar as regras gerais de licitação previstas na legislação. 
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Figura 3.6 - Leilões de Energia Nova 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CCEE 

 

O primeiro leilão de fontes alternativas foi realizado em 18/06/07 com 

participação de PCHs, que negociaram 46 MW médios a um preço médio de R$ 

134,99/MWh, e usinas térmicas a biomassa (predominantemente o bagaço de cana) que 

venderam 146 MW médios ao preço médio de R$ 138,85/MWh. 

Em 10 de dezembro de 2007, foi realizado o leilão para construção da UHE 

Santo Antônio no rio Madeira, Estado de Rondônia, com capacidade instalada de 
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3.150,4 MW. O preço final do leilão foi de R$ 78,87/MWh, com percentual de 70% da 

energia gerada reservada ao ACR para ser rateada entre 32 distribuidoras habilitadas 

como compradoras. Os demais 30% poderão ser comercializados com consumidores 

livres e comercializadores no ACL. Os contratos assinados no ambiente regulado terão 

duração de trinta anos e há previsão para entrada em operação das duas primeiras 

turbinas em dezembro de 2012. O projeto inclui a instalação de 44 turbinas e a área do 

reservatório terá 271 quilômetros quadrados, com prazo de 43 meses para implantação 

final. O investimento total avaliado pela EPE é de R$ 9,5 bilhões na data de referência 

de dezembro de 2006. 

Nos leilões do ambiente regulado, os agentes de distribuição formam um pool de 

compradores, isto é, a compra de energia se dá pelo conjunto de distribuidoras 

responsáveis pelo atendimento de seus consumidores cativos. Neste ambiente, os 

geradores vendem energia pelo preço resultante do leilão para todas as distribuidoras, 

representadas pelo pool, que agrega a demanda total do mercado de consumidores 

cativos. Assim, é esperado que essa contratação conjunta permita a apropriação de 

economias de escala na tarifa de suprimento e a distribuição equilibrada dos riscos e 

benefícios da contratação (MME, 2003). De fato, em 2006, a classe de distribuidores foi 

responsável por 62,34% do total da energia contratada na CCEE, sendo esse total 

composto basicamente por contratos celebrados no ambiente regulado, contratos 

bilaterais de longo prazo e contratos de Itaipu (CCEE, 2006). Portanto, o rateio de 

contratos no pool é um mecanismo de proteção aos consumidores cativos e a tarifa de 

suprimento é dada pelo preço médio final de todas as fontes de energia. Diante do 

exposto, admite-se que a eficácia dos leilões é imprescindível para o equilíbrio entre a 

oferta e a demanda de energia e, conseqüentemente, para a redução do risco de 

racionamento. Ao definir o preço dos contratos de suprimento e as fontes de energia 

utilizadas na geração, os leilões influenciam o valor das tarifas pagas pelos 

consumidores e a qualidade da matriz elétrica do país. 

 

3.3. Contratos 

 

A comercialização de energia elétrica no sistema interligado nacional é 

formalizada por meio de contratos registrados na CCEE. Os agentes de distribuição 

devem adquirir energia obrigatoriamente no ambiente regulado por meio de leilões de 

energia, realizados com antecedência de um, três ou cinco anos. Embora os preços de 
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energia sejam ofertados ao conjunto de todas as distribuidoras participantes como 

compradoras (pool), os vencedores dos leilões e cada uma das distribuidoras celebram 

contratos bilaterais denominados de Contrato de Comercialização de Energia Elétrica 

em Ambiente Regulado (CCEAR). Além desses, existem os contratos resultantes de 

leilões de ajuste e da aquisição de geração distribuída, e os contratos iniciais26 

estabelecidos na Lei 9.648/98 na transição para o modelo de livre negociação. Também 

são registrados na CCEE os contratos da energia elétrica comercializada pela 

Eletrobrás: proveniente de Itaipu Binacional, para as concessionárias de distribuição, e a 

produção das usinas participantes do PROINFA, negociada com distribuidoras e 

consumidores livres. 

No ambiente livre são firmados contratos bilaterais, cujas condições de 

contratação, como os montantes de energia, preços e prazos de suprimento, são 

negociadas diretamente entre os agentes de geração, comercialização, importação, 

exportação e consumidores livres. 

 

3.3.1. Contrato de Energia Elétrica no Ambiente Regulado 

 

O Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) é 

celebrado para a contratação de energia nova, existente e de fontes alternativas. São 

previstos os seguintes prazos de duração: 

 

 mínimo 15 e máximo 30 anos, contados a partir do início do suprimento de energia 

proveniente de novos empreendimentos; 

 mínimo 5 e máximo 15 anos, contados do ano seguinte ao da realização do leilão 

para compra de energia de empreendimentos existentes; 

 mínimo 10 e máximo 30 anos, contados do início do suprimento de energia 

proveniente de fontes alternativas. 

 

Existem duas modalidades de CCEAR: por quantidade e por disponibilidade de 

energia elétrica. Em contratos por quantidade de energia, os riscos hidrológicos da 

operação energética integrada são assumidos totalmente pelos agentes vendedores, 

cabendo a eles todos os custos referentes ao fornecimento da energia contratada. Em 

                                                 
26 A maioria dos contratos iniciais foi encerrada em 2005 (CCEE, 2006). 
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contratos por disponibilidade, tanto os riscos, como os ônus e os benefícios da variação 

de produção em relação à energia contratada, são alocados ao agente comprador e 

repassados aos consumidores finais. 

Encerrados os leilões para aquisição de energia elétrica pelo pool de 

distribuidores, são providenciados os contratos em volumes proporcionais às suas 

declarações de necessidade. Para empreendimentos de geração hidrelétrica, são 

celebrados contratos por quantidade de energia, com período de trinta anos de 

suprimento (denominado no leilão de produto H-30). Neste caso, cada comprador 

adquire determinado percentual da energia produzida pelas usinas hidrelétricas licitadas. 

Para a geração termelétrica, são firmados contratos por disponibilidade de energia com 

quinze anos de suprimento (produto T-15). Sendo que, o comprador adquire o direito de 

utilizar parte da energia elétrica e potência associada a ser disponibilizada pela usina 

térmica. 

Os contratos prevêem a comprovação de garantias físicas para respaldar a venda 

de energia e potência de um empreendimento de geração. A garantia física é a 

quantidade máxima de energia que poderá ser utilizada para comprovação de 

atendimento de carga e comercialização por meio de contratos. Para hidrelétricas 

participantes do MRE, considera-se a energia assegurada27, e para centrais hidrelétricas 

não pertencentes ao MRE, a garantia física é a sua energia efetivamente gerada. A 

garantia física de termelétricas considera a declaração de inflexibilidade e seu custo 

variável, limitada pela disponibilidade máxima de geração. A declaração de 

inflexibilidade de geração de usina termelétrica é o montante correspondente à geração 

mínima necessária por alguma restrição da usina, sendo permitida para fins da 

programação eletroenergética do SIN. A inflexibilidade geralmente corresponde a um 

consumo mínimo de combustível, devido à cláusula “take or pay” do contrato de 

combustível, que impõe o pagamento de um volume mínimo, independente do 

consumo. O gerador termelétrico pode preferir consumir o combustível para gerar 

energia, ao invés de pagar seu fornecedor e desperdiçar o volume mínimo contratado. 

Os montantes contratados em cada usina, em MWh, são registrados no 

cronograma de início de suprimento. Num contrato por quantidade, o vendedor deve 

entregar ao comprador o montante de energia contratada (percentual da garantia física 

ou energia assegurada), por sua conta e risco. Enquanto, num contrato por 

                                                 
27 A energia assegurada é a máxima demanda energética que pode ser suprida com 95% de confiabilidade.  
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disponibilidade, o agente de geração termelétrica tem o compromisso de entregar ao 

comprador a energia associada à declaração de inflexibilidade, ou seja, a geração 

mínima, e a energia produzida em virtude do despacho comandado pelo ONS. 

A energia contratada e as respectivas potências associadas no CCEAR são 

disponibilizadas no centro de gravidade28 do submercado onde esteja localizado o 

empreendimento de geração. Exceto em casos motivados por indisponibilidade superior 

à garantia física da usina ou não cumprimento da data de início de suprimento, os riscos 

financeiros decorrentes de diferenças de preços entre submercados são assumidos pelo 

comprador. Quanto ao transporte da energia, o vendedor assume as obrigações, tarifas e 

encargos de conexão e uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e as perdas 

elétricas, verificadas entre a instalação de geração e o centro de gravidade do 

submercado da usina. A partir desse ponto até o destino final da energia, esses encargos 

ficam sob responsabilidade do comprador. Em caso de racionamento, um contrato por 

disponibilidade não pode sofrer redução na quantidade de energia contratada e de 

potência associada. Entretanto, os contratos por quantidade cujos compradores estejam 

localizados na região de racionamento, deverão ter seus volumes ajustados na mesma 

proporção da redução de consumo. 

A entrada em operação das unidades geradoras de novos empreendimentos de 

geração pode ocorrer durante os anos subseqüentes ao início da entrega da energia 

contratada, obedecendo a um cronograma previsto e sujeito às respectivas penalidades 

em caso de atraso. Havendo esse deslocamento da entrega da energia, e como o 

fornecimento dessa parcela de energia deverá ser garantido, o distribuidor deve 

reconsiderá-la nas suas declarações de necessidades dos anos subseqüentes ao início de 

suprimento do novo empreendimento. Por outro lado, podem ocorrer reduções dos 

montantes contratados de empreendimentos existentes, a critério dos distribuidores, em 

razão da saída de consumidores para o ambiente livre e outras variações de mercado. As 

reduções de montantes contratados são precedidas do mecanismo de compensação de 

sobras e déficits. Após o processamento do MCSD, os montantes eventualmente não 

compensados são reduzidos dos respectivos contratos, mediante homologação da 

ANEEL. 

                                                 
28 Centro de Gravidade é o ponto virtual onde se igualam as perdas elétricas do sistema de transmissão 
entre os pontos de geração e consumo. Através do rateio das perdas, garante-se que a geração efetiva total 
coincida com a carga efetiva total do sistema. A existência deste ponto virtual torna possível a 
comparação entre as medições realizadas em diferentes pontos reais do SIN, e é neste ponto que são 
consideradas todas as compras e vendas de energia na CCEE. 
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A energia comercializada no leilão é um percentual da capacidade de geração, 

limitada pela garantia física das usinas. O agente concorrente no leilão pode oferecer 

lances vinculados a esse percentual, o que representa uma flexibilidade para o agente 

gerador, pois o restante de sua energia poderá ser destinado ao ACL, a preços 

livremente negociados. Outras flexibilidades podem ser incorporadas aos contratos, 

como a sazonalização e a modulação. A sazonalização é a discretização mensal dos 

montantes anuais de energia contratada, enquanto a modulação é a distribuição horária 

do volume de energia contratada. A sazonalização é realizada seguindo o perfil de carga 

declarada pelo comprador. No contrato por disponibilidade, essa distribuição deve ser 

feita de forma uniforme ao longo do ano, denominada de sazonalização flat. A 

modulação da energia contratada para cada período horário é realizada pelo sistema de 

contabilização e liquidação. Essas flexibilidades permitem o atendimento de restrições 

de consumo como, por exemplo, aumento de carga em determinado período do ano ou 

em determinadas horas do dia. 

 

3.3.2. Remuneração de Contratos Regulados 

 

Os pagamentos devidos pelo comprador ao vendedor referentes ao montante de 

energia contratada no CCEAR por quantidade são efetuados por meio de faturamentos 

mensais calculados pelo preço de venda resultante do leilão, em R$/MWh. Ou seja: 

 

ContratadaEnergiaLeilãoeçoceita QuantidadeCCEAR ⋅= PrRe     (3.2) 

 

A remuneração num contrato por disponibilidade é composta por uma receita 

fixa e uma parcela variável, realizada em pagamentos mensais. A receita fixa cobre os 

custos de combustível e de operação e manutenção, associados à inflexibilidade da 

usina (geração mínima), e demais custos incluídos a critério do vendedor, tais como: 

remuneração do investimento, custos de conexão e uso dos sistemas de transmissão e 

distribuição, seguros e garantias da usina, tributos e encargos necessários ao 

cumprimento do contrato. A parcela variável mensal refere-se ao custo de produção da 

geração adicional, dada pelo produto do custo variável unitário (R$/MWh) pela 

diferença entre a energia verificada e a energia correspondente à geração mínima, em 

MWh. O custo variável unitário deve cobrir todos os custos de operação da usina, 
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exceto aqueles cobertos pela receita fixa, corresponde à soma do custo de combustível e 

dos custos de operação e manutenção. Em resumo: 

 

VariávelParcelaFixaceitaceita idadeDisponibilCCEAR += ReRe    (3.3) 

 

demaiscomb RFRFFixaceita +=Re        (3.4) 

 

( )MínimaGeraçãoVerificadaEnergiaCVariávelParcela −⋅= var    (3.5) 

 

MOcomb CCC &var +=          (3.6) 

 

Onde: 

 

combRF - parcela da receita fixa vinculada ao custo do combustível para geração mínima 

(inflexibilidade); 

demaisRF - parcela da receita fixa vinculada aos demais custos; 

varC - custo variável unitário; 

combC - parcela do custo variável unitário vinculada ao custo de combustível; 

MOC & - parcela do custo variável unitário vinculada aos demais custos variáveis. 

 

O custo variável unitário é informado pelos agentes termelétricos antes do leilão 

para fins de habilitação técnica, servindo como base para a definição da garantia física 

da usina. Além disso, está vinculado ao cálculo do Índice de Custo-Benefício utilizado 

como critério de julgamento nos leilões de energia nova para empreendimentos 

termelétricos (EPE, 2006). Esse valor será utilizado no despacho otimizado realizado 

pelo ONS, enquanto vigorar o respectivo contrato. 

De modo geral, a receita fixa do contrato por disponibilidade cobre os custos 

fixos de funcionamento da usina termelétrica e as parcelas variáveis destinam-se ao 

pagamento dos custos variáveis decorrentes da geração em quantidade superior à 

declaração de inflexibilidade. Às usinas não despachadas pelo ONS, não cabe o 

recebimento da parcela variável. Por exemplo, se a inflexibilidade da usina é nula, além 

da receita fixa, qualquer energia gerada nesse contrato será contabilizada como parcela 
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variável e, portanto, remunerada ao custo variável unitário. Mas se essa usina não é 

despachada, a parcela variável é nula, recebendo apenas a receita fixa. Do ponto de vista 

da contabilização da CCEE, somente a energia da parcela fixa está registrada no 

CCEAR correspondente. A energia da parcela variável será designada para 

comercialização no mercado de curto prazo e a receita correspondente será revertida aos 

distribuidores que compõem o grupo de compradores de energia daquela usina. Caso 

seja verificado um montante de energia gerada inferior à geração mínima 

correspondente à declaração de inflexibilidade da usina, desde que não motivada por 

necessidade sistêmica, o vendedor deverá ressarcir o comprador dos montantes não 

entregues valorados pelo PLD médio mensal do submercado da usina ou o custo 

variável unitário, o que for maior. 

Cabe à CCEE operacionalizar o processo de reajuste de preços dos contratos no 

ambiente regulado. A tarefa torna-se complexa no caso de contratos por disponibilidade. 

Isso se deve ao fato que, esse tipo de contrato prevê critérios particulares de reajustes 

para os custos fixos e variáveis, que consideram os custos de produção de cada tipo de 

usina, como a inflexibilidade e os preços médios de referência do combustível. 

No sistema hidrotérmico brasileiro, há uma predominância hidrelétrica e as 

usinas térmicas são despachadas em ordem crescente de custos operativos, visando à 

minimização do consumo de combustíveis. Dessa forma, as usinas mais caras têm 

menor chance de serem utilizadas, ou menos freqüentemente elas produzirão energia. 

Uma termelétrica integrada ao sistema deve atuar de forma complementar. Isto é, a 

menos de gerações mínimas obrigatórias, ela só é despachada se seu custo variável de 

operação for inferior ao custo de oportunidade da água. Logo, a remuneração do agente 

térmico deve ser diferenciada, e sua rentabilidade dependerá da forma como será 

negociada a disponibilidade da energia no ACR e no ACL. 

 

3.3.3. Energia Contratada x Despacho Hidrotérmico 

 

A segurança do abastecimento e a expansão do sistema devem ser obtidas por 

meio da contratação da totalidade do mercado de energia elétrica. Os distribuidores e 

consumidores livres devem buscar contratos para cobrir suas demandas. Esses contratos 

devem induzir a expansão dos sistemas, devido à obrigação de lastro físico para venda 

de energia. Apesar de não influenciarem o despacho centralizado, que visa à otimização 

do uso dos recursos do SIN, os contratos de compra e venda de energia representam 
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instrumentos financeiros que asseguram garantias físicas de geração, bem como 

provêem os investidores de fluxos de caixa estáveis e fontes de financiamento. Além 

disso, a volatilidade dos preços da energia elétrica caracteriza um risco para os agentes 

de geração, de modo que os contratos firmados entre geradores e agentes de consumo 

servem como instrumentos de proteção, reduzindo as exposições financeiras às 

variações de preço no mercado. 

Os blocos de energia contratados obedecem à ordem do despacho comandado 

pelo ONS, o que impõe dificuldades para o gerenciamento dos riscos individuais das 

usinas. A cada período de comercialização, as diferenças entre montantes efetivos e 

montantes contratados são liquidadas no mercado de curto prazo. Se um agente de 

geração produzir mais energia do que o montante contratado, o excesso será “vendido” 

pelo preço de liquidação de diferenças do seu submercado, caso contrário, ele deverá 

“comprar” a diferença valorada pelo PLD. Quando uma empresa geradora firma um 

contrato bilateral de venda, ela se compromete a fornecer o montante de energia 

contratada pelo preço estabelecido. O fluxo financeiro correspondente está 

esquematizado na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 - Fluxo Financeiro do Contrato Bilateral 

Fonte: Adaptado de MARZANO et al. (2003). 

 

No instante de tempo t, ocorrem: 

 

Gt - energia produzida pela usina G; 

CCEE

G C

spott PG ⋅  spott PD ⋅

cc PE ⋅

spotc PE ⋅
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Dt - energia consumida pela carga C (unidade consumidora que firmou o contrato com o 

gerador); 

Pspot - preço da energia no mercado de curto prazo; 

Ec - montante de energia contratado; 

Pc - preço estabelecido no contrato. 

 

MARZANO et al. (2003) descrevem que esse fluxo é realizado pela 

contabilização dos volumes efetivamente produzidos e consumidos valorados ao preço 

de mercado na CCEE, mais a liquidação do volume contratado entre as partes. O 

contrato garante a comercialização da energia por um preço fixo pré-estabelecido, 

portanto, o comprador deve pagar ao gerador o montante contratado multiplicado pelo 

preço de contrato. Por sua vez, o gerador deve ressarcir ao comprador esse montante de 

energia contratada valorado ao preço de mercado, para compensar o crédito que fora 

recebido pela sua produção via contabilização da CCEE. No balanço final, a 

remuneração bruta de uma unidade geradora é dada pela equação: 

 

( ) tspotcspotcbruta GPEPPR ⋅+⋅−=        (3.7) 

 

A remuneração líquida é igual à remuneração bruta menos os gastos para a 

produção de energia, que é função de seu custo unitário de operação (CO). 

 

( ) ( ) tspotCspotclíquida GCOPEPPR ⋅−+⋅−=       (3.8) 

 

Essa remuneração líquida é válida se a unidade de geração e o comprador 

estiverem localizados no mesmo submercado. Caso contrário, a variável Pspot que 

aparece na parcela ( ) cspotc EPP ⋅−  corresponde ao preço do submercado onde a carga 

está localizada, e a variável Pspot da parcela ( ) tspot GCOP ⋅−  representa o preço no 

submercado onde a usina se localiza. O pagamento efetuado pelo agente comprador é 

dado por: 

 

( ) tspotcspotc DPEPPC ⋅+⋅−=        (3.9) 
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Para facilitar a compreensão do fluxo de pagamentos entre os agentes, 

considera-se que os agentes pertencem ao mesmo submercado, então as equações 3.7 e 

3.9 podem ser rearrumadas: 

 

( ) spotctccbruta PEGPER ⋅−+⋅=        (3.10) 

 

( ) spotctcc PEDPEC ⋅−+⋅=         (3.11) 

 

Admitindo-se que toda a energia produzida pela usina seja consumida pela 

carga, ou seja, tt DG = , a receita bruta do vendedor é exatamente igual ao pagamento 

feito pelo comprador. Se a produção Gt for igual ao montante contratado, não há 

excedente. Caso a produção seja maior que o montante contratado, a quantidade credora 

líquida será vendida ao preço do mercado de curto prazo, ( ) spotct PEG ⋅− . Caso a 

produção seja inferior, essa parcela assume um valor negativo, o que significa que a 

quantidade devedora líquida deverá ser comprada ao preço do mercado de curto prazo. 

Na hipótese de empresas pertencentes a submercados diferentes, a contabilização das 

equações 3.7 e 3.9 resulta no excedente financeiro discutido na seção 3.1.1. 

A decisão sobre os níveis de produção de cada gerador depende da operação 

realizada pelo ONS, que comanda o despacho das usinas de forma centralizada e 

independente de interesses comerciais particulares. Portanto, a competitividade da 

geração elétrica que assegura a confiabilidade do suprimento depende dos níveis de 

contratação entre a oferta e a demanda. Sendo que os contratos devem ser respaldados 

por um lastro físico que garanta o fornecimento de energia, seja por intermédio da 

energia assegurada própria da usina ou por contratação de empreendimentos de 

terceiros. Caso o agente vendedor não possua lastro para atendimento total ou parcial de 

seus próprios contratos, a energia deverá ser adquirida em contratos bilaterais para 

garantir as vendas originais. Essa falta de energia pode ocorrer por atraso na entrada em 

operação comercial ou indisponibilidade das unidades geradoras. Nesses casos, o 

vendedor assume os riscos de diferenças de preços entre submercados onde sejam 

adquiridos os montantes de energia para honrar seus contratos. As eventuais reduções 

de custos obtidas nessa transação são repassadas ao comprador e, conseqüentemente, ao 

consumidor final. 
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É importante ressaltar que a venda de energia elétrica não implica sua entrega 

física por parte do vendedor, podendo a energia contratada ser entregue por um agente 

gerador, distribuidor, importador ou comercializador, ou pelo conjunto dos agentes, em 

razão do despacho centralizado. Ou seja, existe uma polaridade entre comercialização e 

a efetiva entrega da energia, devido à operação otimizada do sistema elétrico nacional 

realizada em função de suas particularidades, em especial a característica hidrotérmica e 

as incertezas hidrológicas. O suprimento contínuo é garantido e a remuneração dos 

blocos de energia contratados fica assegurada pelos contratos firmados na CCEE que, 

por sua vez, implicam as atividades de medição, contabilização e liquidação financeira 

no Mercado de Curto Prazo. O processamento comercial dos fluxos de energia elétrica é 

realizado após se concretizarem os eventos de despacho centralizado, produção e 

consumo, determinando a liquidação de eventuais diferenças ao preço de liquidação de 

diferenças que, regularmente, reflete as condições operativas através do custo marginal 

de operação. 

Todavia, o contrato é o instrumento real que atribui as responsabilidades de 

entrega da energia ao vendedor e as obrigações de pagamento ao comprador. Baseado 

em cláusulas de quantidades contratadas, preços, prazos, garantias físicas e financeiras, 

o contrato oferece as condições e o respaldo essenciais para a concretização contábil e 

financeira, conseqüentemente, aos negócios no mercado de energia elétrica. 
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4. ANÁLISE FINANCEIRA DE CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Nos capítulos anteriores foram apresentadas as características do setor elétrico 

brasileiro e as estruturas de produção e comercialização de energia elétrica. A 

participação das termelétricas foi destacada como uma importante estratégia na 

expansão e garantia de flexibilidade na operação do sistema. Usinas térmicas funcionam 

como um seguro nos períodos de escassez hidrológica, assumindo um valor estratégico 

do qual depende a sua viabilidade econômica. Flexibilidades estratégicas e operacionais 

têm valor e são elementos essenciais na avaliação e no planejamento de decisões. 

Tornam-se particularmente valiosas em ambientes de incertezas, ou quando se tratam de 

investimentos de grande magnitude e irreversíveis. A análise de rentabilidade é 

fundamental para o planejamento de novos projetos e para as decisões de 

comercialização de empreendimentos existentes. Este capítulo aborda os conceitos 

teóricos utilizados para a avaliação do retorno financeiro de um projeto de geração 

termelétrica e o risco associado. Em especial, trata-se de uma análise da flexibilidade de 

contratação de energia em ambiente regulado e livre, pela opção de disponibilidade de 

usinas termelétricas. 

O estímulo aos investimentos em geração depende das condições de contratação 

da energia produzida e a garantia de um fluxo de caixa estável. Projetos de infra-

estrutura têm características comuns, como a aplicação intensiva de capital e os 

investimentos de longo prazo (15 a 30 anos). O financiamento dependente de garantias 

robustas e da limitação de riscos não gerenciáveis. Contratos de longo prazo e receita 

garantida são fatores decisivos para a obtenção de crédito e amortização do 

investimento. KARRER (2005) destacou os requisitos básicos para a obtenção de 

capital privado, dentre outros, a estabilidade legal e regulatória e um fluxo de receitas 

estável e previsível. O project finance é uma forma de financiamento de 

empreendimentos bastante difundida no setor elétrico. Neste esquema, o fluxo de caixa 

do projeto é a fonte de recursos para pagamento dos custos do financiamento, e os 

ativos do projeto constituem a garantia do capital investido. Uma alternativa é o 

financiamento corporativo, com garantias financeiras na forma de fianças bancárias e 

garantias reais não ligadas ao projeto. KARRER (2005) acrescenta que o project finance 

se torna vantajoso a partir de um profundo estudo de viabilidade econômico-financeira 

para fundamentar a decisão. 
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No Brasil, as usinas não detêm o controle sobre seus níveis de produção, pois o 

despacho centralizado busca otimizar o sistema priorizando as usinas mais econômicas. 

Dessa forma, os contratos servem como instrumentos de proteção e possibilitam uma 

receita mínima independente do despacho centralizado. Na maior parte do tempo, a 

demanda energética é suprida pelas hidrelétricas e pelas usinas termelétricas com 

declaração de inflexibilidade, ou seja, com despacho mínimo obrigatório. É importante 

para o planejamento não comprometer a otimização do sistema com excesso de geração 

térmica inflexível, que pode aumentar o consumo de combustíveis e o risco de 

vertimentos desnecessários. Por outro lado, estratégias flexíveis permitem ganhos a 

partir da contratação de energia no ambiente regulado e no ambiente livre, pois existem 

oportunidades devido às flutuações de preços no mercado de curto prazo. Em particular, 

as termelétricas são objetos de contratação diferenciada, pois podem ofertar sua 

capacidade instalada em troca de pagamentos fixos, ficando disponíveis para o sistema 

em períodos de hidrologia desfavorável. O pagamento de encargos por capacidade 

baseado na disponibilidade dos geradores é consistente com uma política de estímulo 

aos investimentos representando uma garantia de fluxo de caixa para os investidores 

(OREN, 2001, OREN, 2003). 

Este trabalho propõe um modelo de remuneração para as usinas térmicas pela 

opção de disponibilidade de geração. O objetivo principal é avaliar a viabilidade 

econômico-financeira de um projeto de geração termelétrica pela contratação flexível, 

através de uma análise de retorno e risco. O modelo de remuneração é baseado na 

Teoria das Opções Reais. A seguir serão discutidas as técnicas de retorno e risco, os 

contratos de opções e as influências das opções reais para o desenvolvimento do 

modelo. 

 

4.1. Retorno e Risco Financeiro 

 

A análise de viabilidade de um projeto inclui a estimativa do retorno financeiro e 

do risco correspondente ao nível de rentabilidade desejado pelo investidor. DUARTE e 

GUIDO (2003) argumentam que a competição nos segmentos de geração e 

comercialização introduz os conceitos de retorno e risco no setor elétrico brasileiro. 

Retorno é a apreciação de capital ao final do horizonte de investimento e risco é o grau 

de incerteza associado a esse retorno. Afirmar que um investimento é de alto risco 

significa que há pouca chance de se prever com precisão a rentabilidade deste 
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investimento. Em contrapartida, esse investimento oferece possibilidade de retorno 

superior a um investimento conservador. No jargão financeiro, a palavra “risco” está 

sempre associada à probabilidade de ganhos ou perdas acima ou abaixo da média de 

mercado. No senso comum, entretanto, a palavra “risco” geralmente é usada para 

indicar a possibilidade de perda, diminuição ou manutenção do estado atual, excluindo a 

possibilidade de ganho, retorno ou crescimento. Em ciências atuárias, risco significa o 

evento incerto que independe da vontade das partes (segurado e segurador) e contra o 

qual é feito um seguro. 

No atual modelo do setor elétrico brasileiro, os empreendimentos de geração 

podem reservar um percentual de sua energia assegurada para comercialização no 

ambiente regulado e o restante pode ser disponibilizado no ambiente livre. Devido às 

regras de contabilização e liquidação financeira discutidas no capítulo 3, as flutuações 

dos preços da energia elétrica no mercado de curto prazo podem influenciar o fluxo de 

caixa das empresas. Conseqüentemente, afetam a rentabilidade dos projetos e a 

capacidade de investimentos no setor. Surge a necessidade da análise de risco, de modo 

a garantir o retorno esperado dos investidores sem prejudicar a segurança do 

suprimento. Baseado nesses argumentos, deseja-se realizar uma análise do retorno 

acompanhada do gerenciamento de risco que possibilite decisões mais eficientes e a 

avaliação de desempenho do empreendimento de geração.  

A avaliação de projetos é geralmente realizada através de indicadores de retorno 

do investimento, como o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) e a Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRm), (DUARTE e DAHER, 2001). 

Diversos estudos têm se ocupado em analisar o retorno e os riscos associados às 

atividades de geração e comercialização de energia elétrica, nos quais essas variáveis 

são determinadas a partir do fluxo de caixa descontado, geralmente medido pelo VPL. 

O método do VPL desconta todos os fluxos de caixa esperados a uma taxa mínima de 

atratividade, correspondente ao custo de oportunidade do investidor ou custo de capital: 

 

( )∑
= +

=
n

t
t

t

i
X

VPL
0 1

        (4.1) 

 

Xt – fluxo de caixa no período t. 

i – taxa de desconto. 

n – vida útil do projeto. 

 64



 

Em seguida, um estudo da distribuição de probabilidades do retorno financeiro 

do projeto produz resultados utilizados para as análises de risco. Os modelos para 

análise de investimentos e de comercialização encontrados na literatura acompanham as 

mudanças no setor elétrico brasileiro e propõem novas técnicas de avaliação. 

Geralmente, desenvolvem análises do valor presente líquido para o retorno financeiro, 

seja para empreendimentos de geração hídrica ou térmica, utilizando diferentes métodos 

de solução. Também são diversificadas as técnicas de identificação e valoração dos 

riscos. 

DUARTE e GUIDO (2003) estudaram técnicas de gerenciamento de risco e 

apontam o desvio padrão, a semivariância, o critério de mínimo máximo 

arrependimento e a técnica do Value at Risk (VAR) como métricas de risco aplicáveis 

na indústria de energia elétrica. O Value at Risk, ou Valor sob Risco, representa a perda 

máxima esperada dentro de determinado período de tempo e intervalo de confiança 

( α−1 ). Isto é, existe uma probabilidade α% de o projeto atingir um valor menor que o 

Var ao final do período. 

ALVES (2005) discutiu os modelos de fluxo de caixa e o uso da Taxa Interna de 

Retorno, propondo a Taxa Interna de Retorno Modificada para aperfeiçoar a avaliação 

de investimentos no setor elétrico brasileiro. 

PINHEL (2000) realizou uma análise de retorno e risco de uma usina térmica a 

gás natural. Para a operação da usina com 100% de inflexibilidade, esse autor analisou a 

viabilidade do projeto através do fluxo de caixa com receitas advindas de um contrato 

bilateral com preço fixo, e obteve a taxa interna de retorno. Em seguida, considerando 

algum nível de flexibilidade e séries simuladas de custos marginais de operação, obteve 

o valor esperado do fluxo de caixa e o desvio padrão, como medidas de retorno e risco, 

além do Value at Risk para o projeto. 

MELO et al. (2001) analisaram o impacto do Mecanismo de Realocação de 

Energia no risco financeiro de projetos hidrelétricos, a partir de simulações da operação 

energética brasileira. O esquema de Simulação Monte Carlo utilizado na análise de risco 

consistiu em gerar cenários de despacho e preços spot utilizando os modelos de 

otimização desenvolvidos pelo CEPEL (NEWAVE, SUISHI-O e ANAFIN). Como 

resultados foram obtidas métricas estatísticas para o VPL, a TIR e o Value at Risk de 

uma UHE. 
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BARROSO et al. (2003) utilizam a distribuição de probabilidades do VPL para 

analisar o risco hidrológico em sistemas predominantemente hidrelétricos. Os autores 

concluem que a inserção de uma usina térmica ao portfolio hidrelétrico conduz à 

redução desse tipo de risco para as empresas de geração. Analogamente, DOMINGUES 

et al. (2005) discutem a diversificação de ativos e o nível de contratação, como medidas 

de proteção para o investidor em geração, acrescentando instrumentos financeiros ao 

gerenciamento de riscos. O modelo proposto por esses autores contém três fontes de 

incerteza: as afluências ao reservatório, o preço a vista e a demanda. Uma margem de 

lucro é acrescida ao valor esperado do fluxo de caixa para representar o prêmio justo a 

ser pago pelo contrato de opção firmado como hedge financeiro. Eles constroem a 

função de distribuição de probabilidades para avaliar o valor esperado do fluxo de caixa 

de uma empresa comercializadora e o risco correspondente, medido pelo desvio padrão. 

As variáveis de risco (demanda, afluências futuras e preço à vista) foram obtidas por 

séries sintéticas ajustadas como processos estocásticos (Movimento Geométrico 

Browniano e processo com reversão à média) associado ao método de simulação de 

Monte Carlo. 

CASTRO e LYRA (2005) propõem um método de tomada de decisão de 

investimento ou comercialização de energia elétrica baseado em otimização 

multicritério, ajustado pelo perfil de aversão ao risco de um agente atuante no mercado. 

GRANVILLE et. al. (2003) desenvolveram um sistema de apoio às decisões de 

investimento e comercialização de energia elétrica, com o objetivo de maximizar a 

rentabilidade sujeito às restrições de risco aceitáveis. O sistema otimiza a gerência de 

um portfolio de energia composto de ativos físicos e financeiros. 

MARZANO et al. (2003) propõem um modelo que maximiza o valor esperado 

da remuneração líquida de uma empresa de geração visando à otimização do seu 

portfolio de contratos. Os principais dados utilizados são as energias asseguradas e 

custos unitários das usinas da empresa geradora, os cenários futuros de despacho de 

geração e de preço spot. A solução é obtida pela técnica de Programação Dinâmica Dual 

Estocástica. Os autores analisam o risco (Value at Risk) a partir das distribuições de 

probabilidade da remuneração líquida. 

SOARES et al. (2007) apresentam um modelo de precificação e seleção de 

novos investimentos em geração. A avaliação de riscos proposta atribui um sobrepreço 

de contrato para compensar a presença de incertezas no retorno de um projeto. O preço 
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final da energia contratada foi acrescido de um prêmio, de acordo com o perfil de 

aversão ao risco dos investidores. 

STREET et al. (2005) desenvolveram uma metodologia para determinar 

estratégias de oferta em leilões, por preço e quantidade, considerando as incertezas e 

riscos associados à contratação. Para esses autores, a quantidade ótima de energia 

ofertada por um determinado preço é aquela que maximiza a utilidade esperada do 

agente de geração. 

Cada contribuição se aplica como ferramenta de suporte à tomada de decisões no 

setor elétrico brasileiro. Modelos mais sofisticados têm incorporado conceitos da Teoria 

das Opções Reais, desde as oportunidades de investimento e flexibilidades existentes na 

geração e na operação, até a análise de desempenho de projetos flexíveis na 

comercialização de energia elétrica. A proposta apresentada neste trabalho avalia o 

retorno de um projeto termelétrico através de uma remuneração resultante da 

contratação flexível. O risco operacional é representado pelos custos de combustível e 

de operação e manutenção. O preço ofertado num leilão por um agente de geração (ou 

comercializador) deve ser competitivo para vencer a licitação, mas suficiente para 

remunerar seu investimento e cobrir os custos de operação e manutenção, num nível de 

risco aceitável. Como conseqüência, os riscos serão medidos pela probabilidade de 

atingimento da rentabilidade desejada pelo investidor. 

 

4.2. Contrato a Termo e Contrato de Opções 

 

A seção 3.3 descreveu os contratos de comercialização de energia elétrica. Nesta 

seção serão apresentados os contratos a termo, futuros e de opções utilizados no 

mercado financeiro e sua analogia com os contratos de comercialização de energia 

elétrica. A seguir são apresentadas as definições de contratos e opções utilizadas no 

mercado financeiro. O objetivo é mostrar a influência dos contratos de opções no 

modelo que será proposto neste trabalho. 

No mercado financeiro, investidores negociam derivativos para tentar se 

proteger de oscilações de preços futuros de um ativo ou até mesmo alavancar suas 

aplicações. Derivativos são instrumentos financeiros cujos valores e características de 

negociação estão vinculados aos ativos que lhes servem de referência. Ou seja, o preço 

de um derivativo é derivado de um outro ativo. Uma variedade de mercadorias 

conhecidas como commodities (açúcar, café, boi, madeira, cobre, ouro, etc.), e ativos 
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financeiros (índices de ações, moedas e títulos) são objetos de derivativos. As 

modalidades mais utilizadas são contratos a termo, contratos futuros, opções e swaps29. 

Contratos a termo são transacionados regularmente fora das bolsas de valores, por 

instituições financeiras e seus clientes empresariais, em mercados denominados de 

balcão. Contratos futuros são normalmente negociados em bolsa. 

O contrato a termo é um acordo de compra ou venda de um ativo em 

determinada data futura, por preço especificado (HULL, 1997). Um contrato a termo é 

liquidado no vencimento, quando o vendedor entrega o ativo ao comprador, em troca de 

um valor igual ao preço pré-determinado. Uma das partes assume a posição comprada e 

concorda em comprar o ativo objeto na data especificada pelo preço pré-estabelecido. A 

contraparte assume a posição vendida e concorda em vender o ativo na mesma data pelo 

mesmo preço. A parte que acredita que o preço do ativo a ser negociado vai subir entra 

na operação como comprador. Assim, garante a compra pelo preço combinado, mesmo 

que o preço aumente em data futura. Mas se o preço cair, o investidor pode ter que 

pagar pela quantia combinada, que pode ser maior do que a encontrada no mercado a 

vista. Por exemplo, empresas realizam freqüentemente contratos a termo de câmbio, 

garantindo a negociação da moeda pela cotação pré-determinada. 

Assim como um contrato a termo, um contrato futuro é um acordo para comprar 

ou vender um ativo em determinada data futura, por preço especificado (HULL, 1997). 

A diferença é a não especificação de uma data de entrega exata. O contrato é conhecido 

por seu mês de vencimento e a bolsa especifica o período do mês em que a entrega 

deverá ser feita. A bolsa determina características padronizadas para o contrato e 

proporciona mecanismos que garantam a ambas as partes o cumprimento do contrato, 

sem que ocorra necessariamente a entrega do produto. Grande parte dos contratos 

futuros não termina com a entrega do objeto de negociação, pois eles são encerrados 

antes do período de entrega. Todavia, é a possibilidade de entrega final que leva à 

determinação do preço futuro. O preço futuro é determinado no pregão da bolsa, da 

mesma maneira que outros preços, pelas leis de oferta e procura. São exemplos os 

contratos futuros de commodities agrícolas (milho, trigo, café, açúcar) negociados com 

diferentes meses de vencimento e a compra e venda de ouro cotado a preço futuro para 

entrega em mês posterior. 

                                                 
29 Contratos de troca de indexadores utilizados como mecanismo de proteção contra riscos dos ativos 
negociados no mercado financeiro. 
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Opção é um contrato entre duas partes, o titular e o lançador, que confere ao 

titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado ativo em 

data futura por um preço estipulado, denominado preço de exercício. Opções são 

mundialmente negociadas em bolsas e também em balcão, por bancos e outras 

instituições financeiras. Os ativos-objeto incluem ações, índices de ações, moedas, 

instrumentos de dívida, commodities e contratos futuros. Há dois tipos básicos de 

opções: opção de compra e opção de venda (HULL, 1997). Uma opção de compra (call) 

proporciona ao seu detentor o direito de comprar o ativo objeto em certa data, por 

determinado preço. Enquanto uma opção de venda (put) proporciona ao seu titular o 

direito de vender o ativo objeto em certa data, por determinado preço. 

Se o titular exerce uma opção de compra, o lançador assume a obrigação de 

vender o ativo pelo preço de exercício. No caso de exercício de uma opção de venda, o 

lançador fica obrigado a comprar o ativo pelo preço de exercício. Em relação à data de 

exercício, as opções classificam-se como européias ou americanas. As opções européias 

podem ser exercidas somente na data estabelecida no contrato. Enquanto as opções 

americanas podem ser exercidas em qualquer momento até a data de vencimento. A 

opção expira quando o titular decide não exercê-la na data de vencimento, encerrando as 

obrigações do lançador e, portanto, o titular deixa de ter o direito de comprar ou vender 

o ativo pelo preço contratado. Para adquirir uma opção, o titular deverá pagar um 

prêmio ao lançador. Depois de pagar o prêmio, o titular pode ou não exercer seu direito 

de compra ou venda. Caso não exerça a opção, o dinheiro do prêmio não é devolvido. A 

definição do valor do prêmio depende do valor presente do ativo no mercado (preço 

spot), da volatilidade do preço do ativo, do preço de exercício, do prazo de vigência e da 

taxa de juros. No mercado financeiro, são realizados depósitos como margem de 

garantia caso um dos investidores resolva cancelar a operação ou simplesmente não seja 

capaz de honrar os compromissos determinados pelo contrato. 

O direito de exercício é a característica que distingue as opções dos contratos 

futuro e a termo, nos quais as partes se comprometem a comprar ou vender o ativo 

objeto. Assim como foi adotado no setor elétrico, o contrato por quantidade define um 

compromisso de compra e venda de energia elétrica por preço e quantidade pré-

determinados. Enquanto o contrato por disponibilidade se assemelha a uma opção de 

compra de energia elétrica por determinado preço de exercício, estipulado no contrato. 

O comprador deve pagar um preço fixo pelo direito sobre a capacidade de geração, 
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correspondente a um prêmio pela disponibilidade da usina. No ambiente regulado, os 

preços e quantidades registrados nos contrato são resultantes dos leilões de energia. 

BEZERRA (2006) analisou os riscos para as hidrelétricas e termelétricas 

contratadas por quantidade, a forma de precificação desses contratos e os benefícios do 

contrato por disponibilidade para as termelétricas. BARROSO et al. (2006) explicam 

que os contratos por disponibilidade, atualmente utilizados no setor elétrico brasileiro 

para a comercialização da geração termelétrica, são análogos às opções de compra. 

Nesses contratos, o comprador “aluga” a planta de geração pagando um preço fixo 

(prêmio de opção) e caso a usina seja acionada, será reembolsado o custo variável de 

operação (preço de exercício). Ou seja, o contrato por disponibilidade funciona como 

um seguro garantindo que o comprador não pagará mais do que o preço de contrato pela 

energia disponibilizada. Para adquirir esse seguro, o comprador deve pagar um prêmio 

ao vendedor, assegurando-lhe uma receita para cobrir seus custos fixos e permitir o 

investimento. PEREIRA (2005) e BARROSO et al. (2006) destacam que o contrato por 

disponibilidade transfere para os consumidores os riscos sistêmicos de difícil 

gerenciamento para o investidor - por exemplo, a hidrologia - facilitando o 

financiamento do projeto e estimulando a competição. O gerador assume apenas o risco 

operacional representado pelos custos de combustível e de operação e manutenção. 

Como conseqüência, esse tipo de contrato facilita a participação das termelétricas e 

viabiliza a entrada de tecnologias como o gás natural e a biomassa. 

 

4.3. Retorno de uma Opção 

 

No mercado financeiro as opções são valiosos mecanismos de proteção contra 

flutuações de preços de ativos, que podem ser referenciados em ações, mercadorias, 

moedas, índices e taxas de câmbio. Para alguns investidores, as opções servem como 

alavanca de suas aplicações, já que é possível aumentar o retorno potencial sobre um 

investimento sem a necessidade de aumentar o montante do capital investido. Isso é 

possível porque existe potencial de ganhos elevados condicionado apenas ao pagamento 

inicial do prêmio. Quanto maior a volatilidade decorrente de incertezas, maiores são as 

perspectivas de ganhos, portanto, mais atrativas são as opções. 

O retorno financeiro de uma opção depende da variação do preço do ativo objeto 

no mercado a vista e do preço de exercício. De um lado de uma opção está o investidor 

que assume a posição comprada (isto é, que compra a opção). Do outro lado, está o 
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lançador que assume a posição vendida (isto é, aquele que vende ou lança a opção). 

Portanto, há quatro tipos de posições: comprada em opção de compra; comprada em 

opção de venda; vendida em opção de compra; vendida em opção de venda. O lançador 

recebe dinheiro adiantado, o prêmio, mas tem obrigações potenciais mais tarde. Seu 

lucro ou perda são opostos ao do comprador da opção. A seguir, são descritas duas 

opções européias30: uma opção de compra de ações de uma empresa (A) e uma opção 

de venda de ações de outra empresa (B), que servem como exemplos para a 

interpretação do lucro resultante da negociação de opções. A Tabela 4.1 indica os 

preços de cada opção (prêmios) e os preços de exercício. 

 

Tabela 4.1 - Opções Européias de Compra e Venda 

Preços (R$) Opção de Compra (A) Opção de Venda (B) 

Preço da opção 5 7 

Preço de exercício 100 70 

Fonte: Adaptado de HULL (1997) 

 

Na data de vencimento, o titular da opção A poderá exercer o direito de compra. 

Se o preço da ação naquela data for inferior a R$100, ele preferirá não exercê-la, pois 

não há sentido em comprar por R$100 uma ação cujo valor de mercado é menor. Nesse 

caso, ele perde somente o investimento inicial de R$5 para adquirir a opção. Mas se a 

ação custar R$115, o titular exerce a opção e comprará por R$100, se vendê-la 

imediatamente no mercado, obterá lucro de R$15. Levando em conta o preço pago pela 

opção31, o lucro líquido é de R$10 (= 115-100-5). A Figura 4.1 representa o lucro do 

titular da opção de compra em função do preço final da ação. Em alguns casos, o titular 

exerce a opção de compra mas realiza uma perda global. Por exemplo, se o preço da 

ação fosse R$103 na data de vencimento, ao exercer a opção, o titular ganha R$3, mas 

como pagou R$5 pela opção, ele perde R$2 no final. Mesmo assim, esse valor é 

preferível à perda de R$5 que teria caso não exercesse a opção. Vale ressaltar que o 

exemplo apresentado refere-se ao preço por uma única ação, caso sejam adquiridas 

centenas de opções, esses valores ficam multiplicados centenas de vezes. 

                                                 
30 A maioria das opções negociadas em bolsa é americana. Entretanto, as opções européias são mais fáceis 
de analisar e algumas propriedades de uma opção americana são frequentemente deduzidas das de uma 
européia (HULL, 1997). 
31 Sem considerar o valor-tempo do dinheiro entre a data de aquisição da opção e a data de vencimento. 
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Figura 4.1 - Lucro do Titular da Opção de Compra 

Fonte: HULL (1997) 

 

Se a opção de compra (A) não for exercida, o lançador lucra o valor do prêmio 

de R$5. Quando o preço da ação for superior ao preço de exercício, caso a opção seja 

exercida, ele deverá adquirir a ação no mercado para vender por R$100 no contrato de 

opção. Se o preço de mercado na data de vencimento for R$115, ele terá um prejuízo 

final de R$10 (= 5+100-115). A Figura 4.2 representa o lucro ou perda líquida do 

lançador da opção de compra em função do preço final da ação. 
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Figura 4.2 - Lucro do Lançador da Opção de Compra 

Fonte: HULL (1997) 
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Enquanto o titular da opção de compra espera que o preço da ação suba, o titular 

da opção de venda espera que o preço caia. Se o preço da ação na data de vencimento da 

opção B for inferior a R$70, o investidor que adquiriu essa opção de venda poderá 

exercer seu direito. Se nessa data, o preço for R$50, o investidor pode adquirir a ação no 

mercado e vendê-la por R$70 pelo contrato de opção, realizando um ganho de R$20. 

Considerando o preço pago pela opção, ele terá um lucro líquido de R$13 (= 70-50-7). 

Naturalmente, se o preço da opção é superior a R$70, a opção de venda vencerá sem 

valor e o titular perderá apenas R$7. A Figura 4.3 representa o lucro do titular da opção 

de venda em função do preço final da ação. 

 

Lucro do Titular de Opção de Venda
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Figura 4.3 - Lucro do Titular da Opção de Venda 

Fonte: HULL (1997) 

 

Se na data de vencimento, o preço da ação for inferior ao preço de exercício e a 

opção de venda (B) for exercida, o lançador deverá comprar a ação por R$70. Se o 

preço de mercado for R$50 e ele vendê-la imediatamente, realizará um prejuízo de 

R$13 (= 7+50-70). Se o preço for superior e a opção vencer sem ser exercida, ele lucra 

o prêmio de R$7. A Figura 4.4 representa o lucro ou a perda líquida do lançador da 

opção de venda em função do preço final da ação. 
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Lucro do Lançador de Opção de Venda

-40

-25

-10

5

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Preço final (R$)

L
uc

ro
 (R

$)

 

Figura 4.4 - Lucro do Lançador da Opção de Venda 

Fonte: HULL (1997) 

 

Torna-se útil caracterizar as posições em opções em termos de retorno no 

vencimento. Se X é o preço de exercício e S é o preço do objeto de negociação na data 

de vencimento, o retorno de uma posição comprada numa opção européia de compra é 

dado por (HULL, 1997): 

 

( 0,max XS − )

)

)

        (4.2) 

 

Ou seja, a opção de compra será exercida se . Caso contrário, o titular não 

deve preferir pagar mais caro que o valor no mercado a vista. Conseqüentemente, o 

retorno para a posição vendida na opção de compra será: 

XS >

 

( 0,max XS −−         (4.3) 

 

Simetricamente, se , o titular de uma opção de venda deve exercê-la. Se 

, ele não deve exercê-la, pois seu ativo poderá ser vendido no mercado a vista 

por um preço maior que o preço de exercício. Assim, o retorno para a posição comprada 

numa opção de venda é: 

XS <

XS ≥

 

( 0,max SX −         (4.4) 
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Quando a opção de venda dá exercício, a posição vendida fica obrigada a 

comprar pelo preço de exercício. Se o ativo for vendido imediatamente no mercado, 

então o retorno da posição vendida na opção de venda será: 

 

( 0,max SX −− )        (4.5) 

 

Considerando o pagamento de um prêmio (P) para adquirir uma opção, esses 

retornos financeiros estão representados na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 - Retorno Financeiro de Opções 

Fonte: Elaboração própria a partir de HULL (1997) 
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O valor intrínseco de uma opção é máximo valor entre zero e o valor que ela 

teria se exercida imediatamente. Portanto, as expressões 4.2 e 4.4 representam o valor 

intrínseco de uma opção de compra e de uma opção de venda, respectivamente. 

 

4.4. Preço de uma Opção 

 

Um aspecto importante da análise de derivativos é a precificação do valor da 

opção. O modelo binomial e o modelo de Black & Scholes são as metodologias 

tradicionalmente utilizadas para a avaliação de opções. A primeira técnica consiste na 

construção de um diagrama, conhecido como árvore binomial, que representa as 

diferentes trajetórias que poderão ser seguidas pelo preço do ativo objeto com as 

respectivas probabilidades de ocorrência, em cada período de tempo (COX, ROSS e 

RUBINSTEIN, 1979). A análise realizada por BLACK e SCHOLES (1973) resultou em 

uma equação diferencial que deve ser satisfeita pelo preço de qualquer derivativo 

dependente de uma ação sem dividendos. Assim foram obtidas as fórmulas de Black & 

Scholes para a precificação de opções européias de compra e venda. HULL (1997) 

apresenta três procedimentos numéricos que podem ser usados, quando fórmulas exatas 

não estão disponíveis: 

 

(i) o uso de árvores binomiais para obter o valor atual de uma opção, resolvidas de trás 

para frente, a partir do final da vida da opção até seu início; 

(ii) a Simulação de Monte Carlo envolve o uso de amostras aleatórias que representam 

possíveis trajetórias das variáveis objetos da opção, sendo que para cada trajetória o 

retorno é calculado e descontado à taxa de juro livre de risco para estimar o valor 

esperado da opção; 

(iii) os métodos de diferença finita resolvem a equação diferencial satisfeita pelo 

derivativo convertendo-a em um conjunto de equações de diferença resolvidas 

iterativamente. 

 

4.5. Teoria das Opções Reais 

 

A Teoria das Opções Reais representa decisões estratégicas referentes a ativos 

não financeiros valendo-se dos conceitos da teoria das opções financeiras. 
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Oportunidades reais de investimento são admitidas como opções. As flexibilidades 

presentes em ambientes de incerteza são analisadas pela apropriação da estrutura de 

derivativos financeiros. Através das opções existe a possibilidade de influenciar o risco 

de perdas mantendo o potencial de ganhos. A metodologia é capaz de ligar as operações 

comerciais, o gerenciamento de risco e as atividades financeiras. Flexibilidades 

operacionais são comuns em investimentos em tecnologia e podem ser mensuradas pela 

Teoria das Opções Reais. Primeiramente são identificadas as opções existentes no 

projeto, em seguida é selecionado um método de avaliação da opção. Modelos de 

opções reais utilizam os mesmos métodos de avaliação de opções financeiras, sejam por 

equações diferenciais, árvores binomiais, programação dinâmica e simulações. 

MARRECO (2007) realizou uma abrangente pesquisa bibliográfica sobre as 

vantagens e aplicações dessa teoria em diferentes áreas do conhecimento, sobretudo no 

setor energético. Dentre as aplicações mais recentes da Teoria das Opções Reais no 

setor de energia destacam-se a avaliação de investimentos e de flexibilidades 

operacionais. Por exemplo, a produção de eletricidade num sistema hidrotérmico admite 

flexibilidade pela geração hídrica ou térmica. O emprego de usinas bicombustíveis 

representa flexibilidade operacional, com a conversão de usinas termelétricas para 

operar com gás natural ou óleo combustível. SOITO (2002) propôs um modelo de 

opções reais como ferramenta para avaliação de investimentos no setor elétrico. As 

vantagens dessa teoria em relação ao método do fluxo de caixa descontado foram 

aplicadas por este autor na avaliação econômica de uma pequena central hidrelétrica. 

CASTRO (2000) avaliou a opção de uma termelétrica declarar-se flexível. MARRECO 

(2007) analisou a flexibilidade operacional das termelétricas no SIN e obteve o valor a 

ser pago por capacidade térmica instalada, além de propor um modelo de planejamento 

da expansão do sistema elétrico brasileiro baseado na teoria das opções reais. 

Opções reais permitem analisar estratégias de expansão, contratação, adaptação 

e abandono, em razão de eventos capazes de redirecionar o valor de um projeto ao longo 

do tempo.  Por exemplo, a opção de espera para decidir o momento de investir em um 

projeto, a opção de suspensão temporária da produção e a opção de troca de 

combustíveis. Neste trabalho será analisada a flexibilidade de comercialização de 

energia termelétrica num ambiente de contratação regulada ou livre. A influência das 

opções reais sobre o valor do empreendimento de geração ficará evidente na função de 

remuneração do agente termelétrico, admitindo-se um fluxo de receitas flexível. 
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A termelétrica flexível está sujeita à volatilidade do mercado a vista, mas 

existem possibilidades de obter grandes lucros. CHABAR (2005) destaca que a 

flexibilidade operativa das usinas térmicas no sistema interligado nacional é uma 

característica atraente para a rentabilidade do projeto. Em períodos de hidrologia 

favorável, a UTE pode atender seus contratos comprando energia no mercado de curto 

prazo a preços mais baixos que seu custo operativo, produzindo energia somente nos 

períodos de preço spot elevado, quando se torna mais vantajoso atender os contratos 

através de geração própria. Ou seja, existe uma opção da termelétrica ser desligada nos 

meses em que os preços de mercado estão baixos e operar somente nos meses de preços 

altos. Essa flexibilidade é refletida em sua remuneração e varia de acordo com o nível 

de contratação da usina. 

A contratação das térmicas em caráter de disponibilidade permite um melhor 

aproveitamento da flexibilidade oferecida por essas usinas, atendendo o mercado de 

forma complementar à energia hídrica em períodos de hidrologia desfavorável ou para 

responder ao crescimento da demanda, sem comprometer a operação de custo mínimo. 

Isso porque o prêmio pago pela opção de disponibilidade incorpora somente a 

manutenção das despesas fixas da usina e o modelo de despacho centralizado acionará a 

térmica somente quando seu custo variável declarado for inferior ao custo marginal de 

operação. Portanto, a remuneração da UTE dependerá de seus contratos firmados no 

ambiente regulado e das oportunidades de comercialização no ambiente livre, sendo que 

a contratação na modalidade por disponibilidade garante ao gerador uma receita 

independente da ordem de despacho definida pelo ONS. 

Para comercializar energia no ambiente regulado, uma usina térmica deve 

declarar antecipadamente seu custo variável de operação e seu nível de inflexibilidade 

(utilizados para determinar a garantia física). Durante o leilão de empreendimentos 

termelétricos, os lances incluem o preço e a quantidade. Sendo que esse preço 

corresponde ao prêmio pela opção de disponibilidade, e o custo variável declarado é o 

preço a ser pago pela energia despachada. O gerador térmico deve elaborar uma 

estratégia de preços e quantidades que considere as suas limitações de custo de 

combustível e operação flexível, de maneira a garantir a melhor rentabilidade do seu 

empreendimento. CHABAR (2005) destaca que uma estratégia direta é declarar uma 

inflexibilidade operativa, de modo que a geração mínima consuma exatamente a parcela 

referente ao “take or pay” do contrato de combustível. No entanto, outras políticas 
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operativas podem ser mais atraentes, uma vez que a usina deixaria de despachar o 

mínimo de forma contínua e decidiria quando fazê-lo de forma mais rentável. 

Por outro lado, o agente comprador que negocia contratos por disponibilidade 

com uma usina térmica também deve se interessar pelos riscos financeiros impostos ao 

seu fornecedor em decorrência dos preços e quantidades ofertados. Pois o equilíbrio 

econômico-financeiro do agente gerador está diretamente ligado com a garantia física e 

a continuidade do contrato de suprimento. Geradores e consumidores de energia têm 

muitas vezes objetivos distintos. Geradores desejam maximizar o preço de venda e o 

volume vendido, e vender conforme sua produção. Procuram contratos de longo prazo 

para lastrear financiamentos. Já os compradores buscam minimizar preço de compra, 

comprar conforme suas curvas de carga, segurança no atendimento e prazos menores de 

contratação. Todos querem reduzir as exposições a riscos e penalidades. Nesse sentido, 

o modelo proposto neste trabalho funciona como uma ferramenta que pode ser utilizada 

por geradores ou distribuidores envolvidos na comercialização de energia elétrica. 

Este trabalho apresenta uma proposta na qual o agente termelétrico pode ofertar 

parte de sua geração no ambiente regulado e parte no ambiente livre. A modelagem feita 

sob a ótica da Teoria das Opções Reais tem a finalidade de auxiliar o tomador de 

decisão nesse tipo de contratação flexível. O contratante na CCEE tem o direito, mas 

não a obrigação de despachar a energia disponibilizada. O gerador receberá um prêmio 

pela energia disponível ao sistema que não seja despachada e receberá o valor de 

contrato pela energia que seja efetivamente despachada. 
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5. OPÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA 

 

Os agentes de geração, transmissão, distribuição e comercialização são 

responsáveis pelos investimentos e pela contratação da energia necessária ao 

abastecimento nacional. Suas decisões são baseadas em estratégias e interesses 

econômicos, sendo viabilizadas pelas ações governamentais. No Brasil, existe uma 

preponderância da hidroeletricidade com uma participação crescente de geração 

térmica. A diversificação da matriz de energia elétrica está aliada à competitividade no 

segmento de geração, estimulando investimentos em projetos com um prazo reduzido de 

maturação e flexibilidade operacional. Essas condições podem ser alcançadas a partir de 

empreendimentos térmicos contratados por disponibilidade. Com o objetivo de avaliar o 

retorno e o risco operacional de um empreendimento de geração termelétrica, será 

apresentado um modelo de comercialização de energia pela opção de disponibilidade de 

geração termelétrica. 

O modelo desenvolvido denomina-se MADGUT (Modelo de Avaliação de 

Disponibilidade de Geração de Usina Termelétrica). O MADGUT auxilia o investidor 

em usina termelétrica durante os leilões nas decisões: quantidade a ser disponibilizada 

no ambiente regulado, o prêmio a ser cobrado pela capacidade de geração disponível e o 

preço a ser cobrado no contrato de disponibilidade pela energia despachada. A 

modelagem está organizada em cinco partes: (i) identificação das variáveis de 

influência, (ii) apresentação do modelo de remuneração, (iii) análise de sensibilidade, 

(iv) análise de risco, (v) técnicas de solução. 

 

5.1. Variáveis do Modelo 

 

O valor de um empreendimento de geração contratado por disponibilidade é 

composto de três parcelas: o prêmio pela energia disponibilizada ao sistema quando não 

for despachado, o preço de contrato pela energia despachada e as vendas no mercado de 

curto prazo (mercado spot). Portanto, as variáveis determinantes no valor do projeto 

são: prêmio, preço de contrato, nível de contratação no ambiente regulado, preço spot, 

custos de operação e a taxa de desconto que representa o custo de oportunidade do 

investidor. O preço spot, determinado pelo custo marginal de operação, tem maior 

influência, visto que será uma variável de decisão para o exercício da opção de compra. 
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5.1.1. Preço Spot 

 

O preço da energia elétrica no mercado de curto prazo é determinado com base 

nos custos marginais de operação, resultantes do modelo de despacho centralizado, 

refletindo para a sociedade o custo de geração de um MWh adicional, ou o custo pelo 

não atendimento da demanda. No modelo MADGUT, o preço spot é representado pelo 

Custo Marginal de Operação (CMO), resultante da simulação da operação realizada 

com o uso do modelo NEWAVE. A utilização do custo marginal de operação como 

referência para o preço de energia no mercado de curto prazo corresponde ao método de 

cálculo adotado pelo setor elétrico brasileiro. O NEWAVE é o modelo utilizado pelo 

ONS e pela CCEE no planejamento da operação e na determinação do preço de 

liquidação de diferenças, respectivamente. 

O despacho centralizado busca atender a demanda de energia ao menor custo 

possível, dessa maneira, as usinas são acionadas em ordem crescente de custo variável 

de operação até que a demanda seja atendida. A opção pelo despacho por custos foi 

adotada devido às características do sistema hidrotérmico brasileiro que requer a 

coordenação de usinas hidrelétricas dispostas em cascatas com diferentes proprietários, 

levando em consideração o uso eficiente dos reservatórios (BARROSO et al., 2006). Os 

geradores não fazem oferta de preços para o ONS realizar o despacho, mas fornecem as 

informações técnicas necessárias à operação de custo mínimo. O despacho envolve o 

cálculo dos custos de oportunidade associados à água disponível e às previsões de 

afluências futuras, em contraposição ao uso do combustível nas usinas térmicas e 

possível déficit de energia. Esses cálculos são realizados pelo modelo computacional 

NEWAVE, desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), que 

determina a estratégia ótima de operação minimizando o custo operativo. 

Devido às incertezas das vazões afluentes e da existência de múltiplos 

reservatórios em cascata, o problema do despacho hidrotérmico caracteriza-se como 

estocástico e de grande porte. Quando os volumes de armazenamento estão baixos, mais 

geração térmica é acionada como medida preventiva para a recuperação dos níveis dos 

reservatórios e redução do risco de déficit, aumentando o gasto com combustíveis. À 

medida que o armazenamento se recupera, aumentando o nível dos reservatórios, o 

custo esperado da operação diminui, pois haverá mais energia hidráulica disponível no 

futuro. Ou seja, para cada decisão operativa, considera-se o custo imediato e o custo 

futuro esperado das conseqüências dessa decisão. O custo imediato advém do custo de 
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geração térmica necessária para atender o mercado de energia no estágio atual, e o custo 

futuro representa o valor esperado da geração térmica e eventuais déficits do estágio 

atual até o final do período de planejamento. A quantidade de geração térmica a ser 

utilizada depende da produção hidrelétrica disponível num estágio de operação. O 

restante do mercado é atendido pelas unidades térmicas, cuja entrada em operação é 

dada pela ordem crescente de custo unitário. Isto significa que uma unidade térmica 

mais barata é utilizada até sua capacidade máxima antes de outra térmica de custo mais 

elevado entrar em operação. A partir dessas características, o modelo de despacho 

determina a decisão operativa ótima e produz o custo marginal de operação (CMO), que 

representa o custo de atender um MWh adicional de demanda, utilizando-se apenas os 

recursos hídricos e térmicos existentes no sistema e os possíveis intercâmbios de energia 

entre os subsistemas. A formulação matemática do problema da operação hidrotérmica 

está apresentada no Anexo 1. 

O cálculo do preço spot tem uma forte dependência com os cenários 

hidrológicos do sistema. Esta dependência provoca uma alta volatilidade no 

comportamento dos preços futuros, como pode ser visto na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Volatilidade do Preço Spot 

Fonte: Custos marginais obtidos a partir da simulação do NEWAVE. Subsistema 
Sudeste no período de 2006 a 2015. 
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O custo marginal de operação no sistema elétrico brasileiro apresenta uma alta 

volatilidade em médio prazo devido às incertezas das afluências futuras. Especialmente 

em períodos de hidrologia favorável, o CMO corresponde ao custo de oportunidade da 

geração hidrelétrica, mantendo-se baixo e eventualmente intercalado por valores mais 

altos, correspondentes ao custo adicional da geração termelétrica quando os níveis de 

armazenamento estão baixos. Devido à capacidade de armazenamento dos reservatórios, 

os preços são baixos na maior parte do tempo, mas em períodos de seca podem atingir 

picos acentuados correspondentes ao custo de déficit do sistema.  

A volatilidade do CMO implica diretamente em volatilidade do PLD utilizado 

nas operações comerciais do mercado de curto prazo. Esse comportamento pode ser 

observado na Figura 5.2, que mostra o valor médio mensal do preço de liquidação de 

diferenças para os quatro subsistemas do SIN entre maio de 2003 e dezembro de 2007. 

O cálculo da média mensal do PLD por submercado considera os preços semanais por 

patamar de carga, ponderado pelo número de horas em cada patamar e em cada semana 

do mês. 
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Figura 5.2 - Evolução do PLD Médio Mensal 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CCEE 
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BARROSO et al. (2003) explicam o risco hidrológico como o risco assumido 

pelas usinas contratadas em função da incerteza hidrológica e da volatilidade do preço 

spot. Em períodos de seca, os preços spot são mais elevados, quando as hidrelétricas 

têm sua capacidade de produção reduzida. Neste caso, os créditos do mecanismo de 

realocação de energia podem ser inferiores às suas energias asseguradas, obrigando as 

hidrelétricas a comprar energia no mercado de curto prazo para cumprir seus contratos. 

Como conseqüência, a UHE assume riscos em ambas as situações: se estiver pouco 

contratada, está exposta a longos períodos de preços baixos; se muito contratada, está 

exposta às obrigações de compra de energia por altos preços no mercado de curto prazo, 

nos períodos de hidrologia desfavorável. No caso das térmicas, os contratos permitem 

gerenciar adequadamente a volatilidade: se o preço spot é reduzido, a UTE atende seus 

contratos pela compra de energia no curto prazo, evitando-se os custos de produção; se 

o preço spot é elevado, a usina é acionada, evitando compras onerosas de energia no 

mercado de curto prazo. Ou seja, a menos de falhas e indisponibilidade, o risco das 

UTEs é limitado pelo seu próprio custo de produção. 

 

5.1.2. Prêmio por Disponibilidade 

 

A geração termelétrica representa uma flexibilidade operacional no sistema 

elétrico brasileiro. Quando o nível dos reservatórios estiver abaixo da curva de 

segurança, é necessário despachar mais as térmicas. Em períodos de hidrologia 

favorável, no entanto, é mais barato gerar energia a partir das hidrelétricas. Nestes 

períodos, as térmicas seriam minimamente despachadas, de acordo com suas 

declarações de inflexibilidade. O importante para redução do risco hidrológico é poder 

contar com a disponibilidade destas térmicas em períodos difíceis, reduzindo o risco de 

déficit no sistema. Elas funcionam como um seguro nos períodos de escassez 

hidrológica, o que justifica uma remuneração apropriada para a energia disponibilizada. 

O prêmio é pago ao gerador quando a energia disponibilizada no contrato não é 

despachada. O prêmio por disponibilidade é uma variável de decisão do agente térmico 

que depende do seu grau de aversão ao risco. 
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5.1.3. Preço de Contrato 

 

Em contratos por quantidade de energia, os riscos hidrológicos são assumidos 

pelos agentes de geração. Logicamente seus preços refletem uma proteção adicional 

contra cenários desfavoráveis. Por exemplo, em períodos de seca e preço spot elevados, 

as UHEs têm sua geração reduzida e precisam comprar energia no curto prazo para 

cumprir seus contratos. Nos contratos por disponibilidade de energia, os riscos de 

operação são assumidos pelo comprador, com direito de repasse aos consumidores 

finais. Nessa modalidade, as usinas termelétricas ficam “alugadas” e à disposição do 

sistema, em troca do pagamento de uma receita baseada em seus custos fixos, sendo que 

os custos variáveis são pagos somente quando a usina é acionada. Dessa maneira, a 

contratação por disponibilidade evita que o gerador carregue na tarifa um valor maior 

que o necessário, devido às previsões pessimistas acerca dos cenários hidrológicos. O 

preço de contrato é pago pela energia despachada, corresponde ao preço de exercício da 

opção de compra da energia disponibilizada pela termelétrica. 

 

5.1.4. Nível de Contratação 

 

A coexistência de dois ambientes de contratação caracteriza uma flexibilidade de 

comercialização para os geradores e um estímulo à competição. O nível de contratação 

representa o percentual da garantia física reservado ao ambiente regulado. A energia 

não reservada à contratação regulada pode ser negociada no ambiente livre. O investidor 

deve decidir o nível de contratação que otimiza as exposições no mercado de curto 

prazo, aumentando a rentabilidade do projeto. 

 

5.1.5. Custos de Operação e Taxa de Desconto 

 

O valor esperado do retorno líquido do projeto ao longo de um período de 

comercialização é a base para a análise de viabilidade econômica. A energia gerada pela 

usina incorre em custos de combustíveis e de operação e manutenção. Para determinar a 

remuneração líquida serão considerados os custos médios de operação. 

Um período de comercialização é considerado como o período de contratação 

em que se obtém um retorno financeiro, dado um determinado custo de capital. O custo 

de capital próprio do investidor é a rentabilidade esperada do projeto, utilizada como a 
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taxa de desconto das remunerações mensais. Para empreendimentos termelétricos, 

PINHEL (2000) aponta esse valor entre 15% e 18% ao ano. No segmento de geração, a 

taxa de juros utilizada é da ordem de 12% ao ano. Esta taxa é utilizada no modelo 

NEWAVE e pode ser vista como o retorno exigido pelos agentes devido ao risco 

hidrológico, isto é, o risco sistêmico que não pode ser totalmente diversificado por meio 

de contratos. Um investidor geralmente espera um retorno maior para correr um risco 

sistêmico, e aceita retorno menor se o risco é reduzido. Em valor presente, sabe-se que 

taxas de desconto mais elevadas produzem retornos menores32. A taxa de desconto 

utilizada no modelo MADGUT corresponde ao retorno mínimo exigido pelo agente. 

Dada a aversão ao risco do empreendedor, essa taxa deverá ser superior a esse valor de 

12%. 

 

5.2. Modelo MADGUT 

 

A realização de um investimento em geração elétrica e a sua rentabilidade 

dependem diretamente da estratégia de comercialização a ser adotada. O modelo 

desenvolvido é uma proposta para a remuneração de um empreendimento termelétrico 

contratado por disponibilidade. O retorno financeiro é representado pela receita líquida 

descontada ao longo de um período de comercialização. A análise dos rendimentos 

futuros representa uma vantagem estratégica para a participação de um projeto no leilão 

de energia elétrica. O valor de uma termelétrica no instante t é dado por: 

 

( ) ( ) ( )
( )ρπ
+

+= Δ+

1,,
tt

mst
VE

EtV         (5.1) 

 

Onde: 
 

mst ,,π  - remuneração imediata no ano t, série s e mês m; 

ttV Δ+  - remuneração futura no instante tt Δ+ ; 

( )⋅E  - operador valor esperado; 

ρ  - taxa de desconto mensal. 
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1
1 , onde VP é o valor presente e VFt são os valores futuros das remunerações. 
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Considerando T como o ano final da simulação, se Tt = , o valor do projeto é dada por: 

 

( ) ( )msTETV ,,π=          (5.2) 

 

A remuneração mst ,,π  é dada pela equação: 
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Onde: 

 

δ  - prêmio pela disponibilidade, em R$/MWh; 

cP  - preço de contrato de venda no ACR, em R$/MWh; 

CO  - custos operacionais (combustível e operação e manutenção), em R$/MWh; 

mstspotP
,,

 - preço no mercado de curto prazo no ano t, período s e mês m, em R$/MWh; 

cG  - quantidade de energia contratada no ACR, em MWh; 

spotG  - quantidade de energia exposta no mercado, em MWh; 

 

A equação 5.1 corresponde ao valor acumulado das remunerações em todo o 

período de estudo, calculadas em valor presente. 

 

A função de remuneração (5.3) é composta por três parcelas que representam a 

opções de compra da energia disponibilizada. As regras de máximo que acionam cada 

parcela são análogas às expressões 4.1 e 4.3, que representam o valor intrínseco de uma 

opção. As variantes da função de remuneração estão apresentadas na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 - Variantes da Remuneração 

Situação Remuneração (π ) Descrição 

COPP spotc >>  ( ) spotspotc GCOPG ⋅−+⋅δ  Recebe um prêmio pela 

energia disponibilizada no 

ACR e vende a energia não 

contratada no ACL. 

spot

spotc

PCO

PP

>

>
 cG⋅δ  Recebe um prêmio pela 

energia disponibilizada no 

ACR, mas não atua no ACL. 

COPP cspot >>  ( ) ( ) spotspotcc GCOPGCOP ⋅−+⋅−  Recebe pela energia 

despachada nos dois 

ambientes. 

cspot PCOP >>  ( ) ( ) spotspotcc GCOPGCOP ⋅−+⋅− −  Energia gerada no ACR com 

prejuízo, que pode ser 

compensado pelas vendas no 

ACL. 

cspot PPCO >>  ( ) cc GCOP ⋅− −  Energia gerada no ACR com 

prejuízo, e não atua no ACL. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nos dois últimos casos da Tabela 5.1, o preço spot é maior que o preço de 

contrato, ativando a opção de compra, porém eventuais altas no preço do combustível 

podem provocar um custo de operação maior que o preço de contrato recebido pela 

energia produzida, provocando um prejuízo (Pc - CO < 0). Nesse caso, se o preço spot 

mantém-se mais alto que o custo de operação, as vendas no ambiente livre poderão 

recuperar as perdas pela geração no ambiente regulado. Mas se a alta no custo de 

operação superar o preço spot, não há sentido em atuar no ambiente livre e será 

preferível ficar com o prejuízo apenas pela energia gerada para o ambiente regulado. 

Ambas as situações são indesejadas, sendo que, a escolha de uma estratégia apropriada 

de preço e da quantidade reservada ao ambiente regulado permite minimizar sua 

ocorrência. 
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As saídas do modelo são apresentadas em duas partes: a Análise de 

Sensibilidade e Análise de Risco. 

 

5.3. Análise de Sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade é realizada com o objetivo de investigar as variações 

do retorno líquido do projeto em função de mudanças nos parâmetros do modelo. Com 

isso, torna-se possível decidir sobre as estratégias de oferta em termos de prêmio, preço 

de contrato e nível de contratação, segundo os valores definidos para a taxa de desconto 

e os custos de combustível. A vantagem desses resultados é a análise cruzada entre as 

variáveis, que proporciona uma melhor percepção acerca da influência dos parâmetros 

no resultado. 

Para a análise de sensibilidade, são consideradas as médias dos custos marginais 

de operação mensais por submercado, resultantes da simulação de duas mil séries 

sintéticas de energias afluentes do NEWAVE. Apesar de esse procedimento apresentar 

resultados relevantes, a análise pautada nas médias dos custos marginais é um fator 

limitante. Uma avaliação mais sofisticada envolve o cálculo do retorno a partir do custo 

marginal de operação mensal de cada série. Neste caso, pode-se efetuar um estudo 

probabilístico que será apresentado na análise de risco. 

 

5.4. Análise de Risco 

 

O interesse em determinar o risco associado ao retorno líquido do projeto levou 

à investigação do comportamento estocástico desta variável.  

Em estudos energéticos, é fundamental a consideração da característica aleatória 

das variáveis envolvidas, seja no tratamento da previsão de preços, seja nas 

características do sistema. Por exemplo, no sistema elétrico brasileiro, as afluências 

naturais são aleatórias em razão da incidência de chuvas. A adoção de critérios 

probabilísticos se estende à determinação do nível de confiabilidade do suprimento, 

baseado em índices de risco estimados a partir da simulação da operação energética para 

diversos cenários de afluências. O Conselho Nacional de Política Energética determina 

que o risco de déficit de energia não deve ultrapassar 5%. Isso significa que, em 95% 

dos cenários simulados não pode ocorrer falha de suprimento em qualquer subsistema. 

Esse conceito determina a energia assegurada, ou seja, o máximo de energia que pode 
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ser suprida com um nível de confiabilidade pré-definido. O uso da série histórica (dada 

pelo registro de afluências observadas no passado) é insuficiente para compor uma 

amostra de tamanho necessário para estimar índices de risco com incertezas aceitáveis. 

Entretanto, as características básicas da série histórica podem se capturadas por modelos 

estocásticos capazes de produzir séries sintéticas de afluências, diferentes da série 

histórica, mas igualmente prováveis. Dessa forma a informação contida na série 

histórica pode ser adequadamente extraída, permitindo a avaliação de riscos e incertezas 

pertinentes a um sistema hidroelétrico. 

O modelo de planejamento da operação hidrotérmica (NEWAVE) representa as 

energias afluentes modeladas por um processo auto-regressivo periódico de ordem p, 

PAR(p), aproximando o comportamento estocástico das vazões naturais. Os custos 

marginais de operação apresentam uma volatilidade decorrente da aleatoriedade das 

vazões afluentes. Como os preços da energia no curto prazo são calculados pelo CMO, 

essa característica influencia os resultados econômicos da geração e comercialização de 

energia elétrica. O modelo MADGUT mede o risco de um empreendimento termelétrico 

através da distribuição de probabilidades do retorno líquido do projeto. O risco é 

medido segundo a probabilidade de ocorrência de um retorno inferior ao esperado. 

 

5.5. Técnicas de Solução do Modelo 

 

As etapas de funcionamento do MADGUT estão representadas na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Etapas do Modelo MADGUT 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os passos da modelagem estão descritos a seguir: 

 

I – Geração de séries sintéticas de preço spot: NEWAVE. 

 

Simulação da operação do sistema hidrotérmico para geração de 2000 séries de 

custos marginais de operação mensais por submercado. Essas séries estimam os valores 

futuros de preço spot. Os custos marginais médios mensais, para cada ano do período de 

estudo, são calculados a partir dos relatórios de custos marginais mensais produzidos 

pelo programa NWLISTOP, integrado ao NEWAVE. 

 

II – Cálculo do valor de oportunidade da usina termelétrica: MADGUT. 

 

Para determinar os valores de Retorno Líquido do Projeto (RLP) foram 

utilizadas as técnicas de Programação Dinâmica e Simulação Monte Carlo. A 

programação dinâmica é uma técnica matemática aplicável a uma grande variedade de 
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problemas, incluindo problemas de otimização que envolvem grande número de 

decisões variáveis e/ou grande número de inequações de restrição (ACKOFF, 1968).  

A solução do valor de um empreendimento termelétrico (equações 5.1 a 5.3) 

envolve decisões variáveis na função de remuneração (5.3) e cálculos em seqüência no 

valor do projeto (5.1). Torna-se mais eficiente analisar essas decisões uma de cada vez, 

analisando primeiramente a última decisão e evoluindo de trás para frente até a primeira 

decisão. O período de análise tem uma discretização mensal. Assim, a partir do último 

mês de estudo, cada parcela da remuneração é analisada, obtendo-se o ganho 

correspondente ao exercício das opções. Esse ganho calculado deve ser descontado por 

uma taxa de juros, ou seja, trazido a valor presente no mês anterior e somado com a 

remuneração desse período corrente. O processo evolui recursivamente até o primeiro 

mês de estudo, quando é obtido o valor presente da remuneração total, representado 

pelo Retorno Líquido do Projeto (RLP). O cálculo envolve milhares de séries simuladas 

de custo marginal de operação para todo o horizonte de análise. Cada uma resulta em 

uma trajetória diferente de remuneração mensal, que por sua vez, resultam em diferentes 

valores para o projeto. O preço spot representado pelo CMO transfere seu 

comportamento estocástico aos valores de retorno do projeto, que por conseqüência, 

comporta-se como uma variável aleatória. Essa aleatoriedade está diretamente ligada às 

afluências futuras modeladas no NEWAVE por um processo auto-regressivo periódico. 

Os processos estocásticos descrevem a evolução probabilística do valor de uma 

variável no tempo. Uma maneira de entender intuitivamente o processo estocástico de 

uma variável é simular seu comportamento, dividindo um intervalo de tempo em vários 

passos curtos e testando, aleatoriamente, amostras de possíveis trajetórias para essa 

variável. A partir desses resultados, a distribuição de probabilidade da variável poderá 

ser calculada. Dessa maneira, as séries sintéticas de custos marginais são utilizadas para 

determinar diferentes trajetórias do retorno líquido do projeto, caracterizando um 

procedimento de simulação de Monte Carlo. Cada série sintética é uma trajetória do 

preço spot, produzindo um respectivo valor de retorno, que pode ser visto como uma 

amostra aleatória do conjunto de todos os retornos possíveis. Depois que uma grande 

quantidade de retornos tiver sido calculada, por exemplo 2000 valores, a distribuição de 

probabilidades pode ser calculada (CLEMEN, 2001 e HULL, 1997). 
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III – Distribuição de Probabilidades do RLP. 

 

A evolução do Retorno Líquido do Projeto foi avaliada através de cenários de 

nível de contratação, prêmio, preço, taxa de desconto e custo de combustível. Cada 

cenário possui dois mil resultados de RLP, obtidos a partir das duas mil séries de custos 

marginais geradas pelo NEWAVE. A construção de uma distribuição de probabilidades 

que represente esses resultados exige a observação dos dados agrupados, devido à baixa 

freqüência de valores repetidos. Portanto, para cada cenário são construídos os 

histogramas de freqüência relativa e a curva de freqüência acumulada, exibindo o 

comportamento do RLP. As formas e a variabilidade da distribuição observada 

sugeriram a utilização da Distribuição Beta. 

 

5.5.1. Função de Distribuição Beta 

 

Diversos estudos sinalizam que a ocorrência de certos fenômenos da natureza 

pode ser estimada a partir da distribuição Beta (FALLS, 1973, MARQUES JÚNIOR et 

al., 1995a, 1995b). Cuja função densidade de probabilidade é dada por: 
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0,0, >>≤≤ nmbxa  

 

Onde: 

 

x – valor qualquer assumido pela variável analisada no intervalo [a, b]; 

a – menor valor da série de dados; 

b – maior valor da série de dados; 

Γ – símbolo que representa a função gama que é definida como: 

0,)(
0

1 >=Γ −
∞

−∫ udtetu tu  

m e n – parâmetros da distribuição beta. 
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O cálculo de probabilidades através da distribuição Beta requer que a variável x 

seja transformada para um intervalo entre [0, 1]. Sendo assim, a função densidade 

assume a seguinte forma: 

 

( ) ( ) 11 '1'
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= nm xx
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Onde: 
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−
−
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0,0,1'0 >>≤≤ nmx  

 

As estimativas dos parâmetros m e n são feitas utilizando-se o método dos 

momentos, logo: 
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−
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          (5.8) 

 

x  e  são a média amostral e a variância amostral, respectivamente. 2s

 

O formato da função densidade depende da magnitude dos parâmetros m e n. A 

Figura 5.4 representa gráficos da função densidade e a Figura 5.5 representa a 

distribuição acumulada para diferentes combinações desses parâmetros. 

 

 94



Distribuição Beta
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Figura 5.4 - Função Densidade Beta 

Fonte: Elaboração própria 

 

Distribuição Beta
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Figura 5.5 - Função Distribuição Acumulada Beta 

Fonte: Elaboração própria 
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Quanto à simetria, pode-se dizer que: 

 

 quando m > 1, n > 1 e m < n a função densidade é assimétrica positiva; 

 quando m > 1, n > 1 e m > n a função densidade é assimétrica negativa; 

 quando m = n a função densidade é uma distribuição simétrica (Figura 5.6); 

 um caso especial é quando m = n = 1, neste caso a distribuição é retangular e a 

função distribuição acumulada é linear. 

 

Quanto ao formato, pode-se dizer que: 

 

 se m > 1 e n > 1, a função densidade tem um pico (Figura 5.7); 

 se m < 1 e n < 1, a função densidade tem a forma de “U” (Figura 5.8); 

 se m < 1 e n  1, a função densidade tem a forma de “J” invertido (≥ Figura 5.9), ao 

contrário, se m  1 e n < 1, tem um formato de “J”. ≥

 

Distribuição Beta
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Figura 5.6 - Função Densidade Simétrica 

Fonte: Elaboração própria 
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Distribuição Beta
Função Densidade de Probabilidade
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Figura 5.7 - Função Densidade com Pico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Distribuição Beta
Função Densidade de Probabilidade
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Figura 5.8 - Função Densidade em “U” 

Fonte: Elaboração própria 
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Distribuição Beta
Função Densidade de Probabilidade
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Figura 5.9 - Função Densidade em “J” Invertido 

Fonte: Elaboração própria 

 

A distribuição acumulada é obtida pela integração da função densidade e fornece 

a probabilidade de ocorrência de x em um determinado intervalo. Foram utilizadas as 

técnicas propostas por MARQUES JÚNIOR et al. (1995b). O método consiste numa 

aproximação polinomial para a função gama, e na integração numérica da função 

densidade através da estimativa de áreas entre dois pontos x consecutivos e muito 

próximos, aplicando-se a regra do trapézio dada pela aproximação abaixo: 

 

( ) ( ) ( )[∑∫ +
+ + ]−

≈ 1
1

2 ii
ii xfxf

xx
dxxf       (5.9) 

 

Sendo que x corresponde aos valores de RLP resultantes das 2000 séries de 

preço spot dispostos em ordem crescente e transformados para o intervalo [0, 1]. 

A implementação da função densidade foi bastante adequada, possibilitando a 

construção da distribuição Beta acumulada. Dada a constatação conseguida pela 

integração numérica, a distribuição acumulada teórica também foi obtida por outro 

método, utilizando os parâmetros calculados da função densidade para gerar a 

distribuição beta acumulada fornecida pelo aplicativo Excel (função DISTBETA). Esse 
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método se tornou mais prático, pois é mais rápido e reduziu os erros de aproximações 

pela interação numérica. Ambos foram testados e produziram resultados favoráveis de 

aderência à distribuição Beta. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov (SIEGEL, 1956) foi usado para verificar o 

ajuste da distribuição Beta ao modelo estudado. O teste de aderência verifica se o 

conjunto de dados apresenta um comportamento de acordo com uma distribuição teórica 

específica, nesse caso, a distribuição Beta. Em uma amostra X1, X2, ..., Xn que 

caracteriza a população P, deve-se testar a hipótese nula de igualdade entre as 

distribuições teórica e empírica, contra a hipótese alternativa de não igualdade. 

 

H0: F(x) = F0(x), x. ∀

H1: F(x) ≠ F0(x), para algum x. 

 

F0(x) é a função de distribuição acumulada Beta que deve ser comparada com 

F(x) (função de distribuição acumulada empírica). O teste de Kolmogorov-Smirnov 

verifica, para certo nível de significância α%, se as diferenças entre as freqüências são 

relevantes. Para uma amostra de tamanho N, determina-se um valor crítico para a 

máxima diferença entre F0(x) e F(x): 

 

( ) ( )ii xFxFD −= 0max         (5.10) 

Ni ≤≤1  

 

Para N > 40, os valores críticos de D podem ser aproximados conforme a Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Valores Críticos para o Teste de Kolmogorov-Smirnov 

Nível de Significância (α) 

20% 10% 5% 2% 1% 

N
07,1  

N
22,1  

N
36,1  

N
52,1  

N
63,1  

Fonte: SIEGEL (1956) 

 

Quando a máxima diferença entre as freqüências teórica e observada for maior 

que o valor crítico correspondente a um dado nível de significância, a hipótese nula 
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deve ser rejeitada. Caso contrário, não se pode rejeitar a hipótese de que os valores 

calculados de RLP têm uma distribuição Beta. Logo, para um nível de significância de 

5%, a hipótese não é rejeitada, caso: 

 

Ni
N

xFxF ii ≤≤≤− 1,36,1)()(max 0       (5.11) 

 

Com êxito, o teste de Kolmogorov-Smirnov confirmou que o comportamento 

observado se aproxima da distribuição Beta com pelo menos 95% de confiança. Diante 

dessa evidência, o MADGUT utiliza consistentemente a distribuição Beta para 

mensurar o risco associado aos diversos níveis de RLP. Os gráficos dos tipos Risco x 

RLP permitem calcular a probabilidade de ocorrência do RLP dentro de um 

determinado intervalo. Enquanto os gráficos do tipo RLP x Risco permitem um 

tratamento facilitado da curva de permanência do RLP. Ou seja, observar o percentual 

em que o RLP é inferior a determinado valor. Para ambos os gráficos são utilizadas as 

funções do Excel, DISTBETA e BETA.ACUM.INV, respectivamente. 
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6. ESTUDO DE CASO 

 

O modelo MADGUT foi utilizado para avaliar a remuneração de uma usina 

termelétrica a gás natural inserida no Sistema Interligado Nacional, segundo a 

contratação pela opção de disponibilidade de energia proposta no capítulo 5 (equações 

5.1 a 5.3). As características do empreendimento estão apresentadas na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 - Dados da Usina Termelétrica 

Dados da Usina 

Potência Instalada 928,671 MW 

Disponibilidade de Energia Máxima Contínua 902,42 MWmédio 

Custo Anual de Operação e Manutenção Fixo 9.024.079,90 R$/ano 

Custo Médio de Operação e Manutenção Variável 0,55 R$/MWh 

Período inicial 01/2007 

Período final 12/2015 

Investimento US$ 740 Milhões 

Taxa de Câmbio R$ 2,12/US$ 

Fonte: Elaboração própria 

 

A parcela do investimento não entrou no cálculo do Retorno Líquido do Projeto 

(RLP) uma vez que a usina já está em operação e esta parcela já foi absorvida no 

passado em algum balanço contábil da empresa. 

 

6.1. Resultados 

 

Primeiramente foram obtidas as séries sintéticas de custo marginal de operação 

(CMO). Na execução do NEWAVE, o sistema hidrotérmico foi simulado em 

conformidade com os seguintes dados do Plano Decenal de Expansão de Energia 

Elétrica (2006 - 2015): parque gerador existente mais uma expansão, intercâmbios entre 

subsistemas e custo de déficit em patamar único igual a R$2.261,00/MWh, além das 

projeções de mercado de energia. Em seguida, o programa NWLISTOP gerou o 

relatório de saída com 2.000 valores de CMO mensal, para cada submercado. Para esse 

estudo de caso, foi selecionado o submercado Sudeste, onde a usina está localizada. 
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Para o cálculo do RLP e posterior análise de sensibilidade, considerou-se o preço 

spot igual à média mensal do custo marginal de operação, cujos valores estão exibidos 

na Tabela 6.2. Enquanto na análise de risco, foi feito um estudo probabilístico sobre 

2.000 valores de RLP calculados para cada série de CMO. 

 

Tabela 6.2 - Custos Marginais de Operação Médios (R$/MWh) 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2007 39 40 40 50 67 72 79 80 82 99 106 80 
2008 88 91 97 132 164 185 216 206 200 204 207 182 
2009 154 96 75 84 99 112 110 104 106 104 116 101 
2010 83 68 69 76 85 97 94 97 105 133 127 113 
2011 82 81 75 93 107 130 139 139 142 152 168 176 
2012 138 134 126 123 108 113 119 121 125 128 137 97 
2013 87 101 100 97 114 124 119 123 127 134 135 116 
2014 119 92 122 108 115 126 146 139 149 136 116 94 
2015 60 55 60 58 66 79 89 97 105 110 117 109 

Fonte: Elaboração própria a partir do relatório de saída do NWLISTOP. 

 

Os dados de entrada do modelo são valores de referência para as variáveis de 

decisão: prêmio, preço de contrato, nível de contratação e custo de combustível. Foram 

selecionados três cenários para análise. Sendo o primeiro, um caso de referência, e os 

outros, alternativas de prêmio e custo de combustível. Os parâmetros para cada cenário 

estão representados na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 - Cenários para o Estudo de Caso 

Variável Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Nível de Contratação no ACR 70% 70% 70% 

Prêmio (δ ) R$ 100/MWh R$ 50/MWh R$ 100/MWh

Preço de Contrato (Pc) R$ 120/MWh R$ 120/MWh R$ 120/MWh

Custo de Combustível R$ 80/MWh R$ 80/MWh R$ 160/MWh

Taxa de Desconto 24% a.a. 24% a.a. 24% a.a. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação ao preço de contratação do cenário de referência, vale observar que 

esse valor é ligeiramente superior ao custo marginal de expansão fixado no PDEE 2006-

2015 em R$ 118/MWh. Tal resultado é a média ponderada de preços finais de projetos 
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hidroelétricos e termoelétricos no primeiro leilão de energia nova realizado em janeiro 

de 2005. 

Devido às características do sistema hidrotérmico brasileiro, os períodos de 

preço spot baixo correspondem aos períodos de hidrologia favorável. Neste caso, se os 

custos marginais de operação são inferiores ao preço de venda contratado com o agente 

termelétrico, a usina não é despachada, pagando-se apenas o prêmio pela energia 

disponibilizada. Sendo assim, é esperado que o prêmio seja inferior ao preço de 

contrato, pois é o preço que se paga por não acionar a usina contratada. Por outro lado, a 

opção do prêmio é exercida na maior parte do tempo, pois os períodos de preço spot 

baixo são freqüentes havendo picos de preços elevados em médio prazo. 

Conseqüentemente, a contribuição do prêmio na remuneração total ocorre na maior 

parte do tempo, garantindo o equilíbrio de receitas para o gerador. As figuras 6.1 a 6.3 

ilustram as remunerações mensais para cada um dos cenários. Esses gráficos mostram 

que o benefício para o consumidor será alcançado com o pagamento de prêmios mais 

baixos, evitando despesas onerosas nos períodos em que a usina fica desligada. 
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Figura 6.1 - Cenário 1: Remuneração Mensal 

Fonte: Elaboração própria 
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Cenário 2
Remuneração Mensal
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Figura 6.2 - Cenário 2: Remuneração Mensal 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cenário 3
Remuneração Mensal
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Figura 6.3 - Cenário 3: Remuneração Mensal 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir serão realizadas análises de sensibilidade sobre o retorno líquido do projeto. 
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6.1.1. Cenário 1 

 

Nas condições estipuladas para o cenário de referência, o retorno líquido do 

projeto vale R$ 2.025 milhões. A contratação pela opção de disponibilidade mostra-se 

bastante atrativa para o investidor, uma vez que seu retorno seria inferior a R$ 1.000 

milhão na hipótese de a usina ficar descontratada (nível de contratação = 0%). Tal 

comportamento pode ser observado na Figura 6.4. 
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Figura 6.4 - Influência do Prêmio no RLP 

Fonte: Elaboração própria 

 

A evolução do RLP em função do nível de contratação no ambiente regulado é 

crescente, ou seja, à medida que o nível de contratação aumenta, o agente térmico exige 

um RLP maior. Este resultado é coerente com a noção retorno e risco, em razão da 

oportunidade que existiria em negociar a disponibilidade no ambiente de contratação 

livre. Quando o prêmio pago para o agente de geração é muito baixo, o retorno obtido 

com níveis de contratação maiores torna-se decrescente, portanto, ele atinge retornos 

maiores para níveis de contratação menores. Mas dessa maneira, esse agente tem maior 

risco de não atender a demanda contratada, uma vez que ele estará mais exposto no 
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mercado spot. Tal constatação confirma a necessidade de pagamento de prêmio como 

incentivo a novos investimentos com redução de riscos para o sistema. Por outro lado, 

se o prêmio é muito alto, o retorno do projeto torna-se igualmente elevado, onerando os 

consumidores. Essa análise está ilustrada na Figura 6.4, utilizando-se as situações 

extremas, em que o prêmio é nulo ou máximo. Ou seja, à medida que o modelo permite 

visualizar as variações de retorno líquido do projeto, é possível escolher as propostas 

mais equilibradas: nem a que cobre prêmio muito alto, nem aquelas com risco embutido 

devido ao baixo prêmio pago ao gerador. 

A sensibilidade desse comportamento em relação à taxa de desconto permite 

analisar o impacto do custo de oportunidade sobre o valor do retorno. As funções da 

Figura 6.5 exibem o RLP em relação ao nível de contratação para diversas taxas de 

desconto. A taxa de referência de 24% foi uniformemente variada até 40%. 
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Figura 6.5 - Cenário 1: RLP x Nível de Contratação - Análise pela Taxa 

Fonte: Elaboração própria 
 

Observa-se que dado um nível de contratação, o RLP diminui com o aumento da 

taxa de desconto, o que é um resultado previsível. Com relação à evolução do retorno à 

medida que aumenta a contratação no ambiente regulado, percebe-se uma redução na 

declividade da função com taxas de desconto maiores. Isso significa o grau de 

indiferença do agente em disponibilizar a energia no ambiente regulado, uma vez que o 
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incremento do RLP passa a ser menor com as taxas mais elevadas. Por exemplo, no 

cenário de referência, se o agente decide modificar o nível de contratação para 100%, há 

um aumento de R$ 452 milhões (= 2.477 – 2.052). No entanto, se a taxa de desconto for 

de 40%, alterando o nível de contratação de 70% para 100%, esse incremento se reduz 

para R$ 342 milhões (= 1.782 – 1.440). 

É importante destacar que a escolha do valor do prêmio adequado promove 

benefícios para ambas as partes, proporcionando receitas mais equilibradas, como 

ilustrado na Figura 6.6. Para prêmios inferiores a R$30/MWh, o RLP torna-se 

decrescente em função do nível de contratação. Por exemplo, se o prêmio fosse apenas 

R$ 24/MWh, o RLP para o nível de contratação de referência (70%) seria igual a R$ 

876 milhões, portanto, o investidor tenderia a reduzir seu nível de contratação, expondo-

se no mercado. Com isso, o sistema perderia a garantia dessa energia. Enquanto o 

prêmio máximo eleva o retorno para R$ 2.327 milhões, sobrecarregando os 

consumidores com uma diferença de R$ 302 milhões. Essa diferença é tão maior quanto 

maior seja o nível de contratação, devido à acentuação da declividade da curva de RLP. 

Portanto, receitas equilibradas com maior garantia para o sistema devem ocorrer para 

prêmios mais baixos. 
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Figura 6.6 - Cenário 1: RLP x Nível de Contratação - Análise pelo Prêmio 

Fonte: Elaboração própria 
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Variações no prêmio pago pela energia não despachada provocam alterações 

significativas no retorno líquido do projeto, como pode ser observado na Figura 6.7. 

Neste gráfico, o RLP varia em função do preço de contrato, apresentando-se curvas 

parametrizadas para diferentes prêmios. Há uma restrição de o prêmio ser inferior ao 

preço de contrato, que fica evidente com o formato de apresentação do gráfico. 
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Figura 6.7 - Cenário 1: RLP x Preço de Contrato - Análise pelo Prêmio 

Fonte: Elaboração própria 

 

Este gráfico permite que tanto o agente térmico quanto o contratante verifiquem 

os ganhos proporcionados pela relação entre preço e prêmio. De maneira que ambas as 

partes possam avaliar adequadamente as ofertas. 

A sensibilidade do RLP em função do nível de contratação para diferentes 

valores de preço de contrato também contribui para avaliar a estratégia de 

comercialização de energia. Na Figura 6.8, ratifica-se que dado um nível de contratação, 

preços mais baixos correspondem a retornos bastante reduzidos, comprometendo a 

remuneração do investimento. Por exemplo, alterando-se o preço de contrato do caso de 

referência para R$ 100/MWh, o RLP reduz para R$ 1.523 milhões. 
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Figura 6.8 - Cenário 1: RLP x Nível de Contratação - Análise pelo Preço 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.1.2. Cenário 2 

 

Outra estratégia em relação ao valor pago pela energia disponibilizada, porém 

não despachada, considera um prêmio bastante inferior ao preço de contrato. Com o 

prêmio igual a R$ 50/MWh, e mantendo-se os demais parâmetros do cenário de 

referência, o projeto atinge um retorno de R$ 1.269 milhões, como pode ser verificado 

na Figura 6.9. Analogamente ao cenário de referência, o RLP é crescente em relação ao 

nível de contratação, diminuindo a declividade para taxas de desconto mais elevadas. 

No entanto, os níveis de retorno financeiro são mais baixos, já que a receita é reduzida 

em períodos de preço spot baixo. Sendo que, esses retornos menores representam uma 

redução de custos para o consumidor. 
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Figura 6.9 - Cenário 2: RLP x Nível de Contratação - Análise pela Taxa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste cenário, a sensibilidade do RLP em função do nível de contratação, 

quando são variados os preços de contrato, pode ser observada na Figura 6.10. Pode-se 

observar uma mudança na tendência do RLP com o aumento da energia contratada. Os 

ganhos são menos acentuados e as perdas mais profundas, nos casos de preços baixos. 

Tal comportamento significa que quanto maior a contratação da usina, por um prêmio 

mais razoável, mais equilibrados são os ganhos no ambiente regulado, o que é um bom 

sinalizador para o agente contratante. Embora, o agente gerador deva controlar a oferta 

de preço, pois pode haver uma reversão, como por exemplo, quando o preço for inferior 

a R$ 100/MWh, a curva passa a ser decrescente, contrapondo-se à situação do caso de 

referência. 
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Figura 6.10 - Cenário 2: RLP x Nível de Contratação - Análise pelo Preço 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.1.3. Cenário 3 

 

Sob circunstâncias adversas, o custo de combustível pode sofrer aumentos 

significativos, comprometendo a remuneração do empreendimento, dado que o gasto 

com combustível é a principal parcela do custo operacional variável. Assim, será 

admitida uma variação no cenário de referência, em que o custo de combustível atinge o 

valor de R$ 160/MWh. Mantendo os demais parâmetros, o retorno do projeto vale R$ 

1.182 milhões. A Figura 6.11 apresenta a sensibilidade do retorno em relação à taxa de 

desconto. 
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Figura 6.11 - Cenário 3: RLP x Nível de Contratação - Análise pela Taxa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nessa situação, é interessante observar que há pouca oportunidade de 

comercializar energia no ambiente livre, devido ao valor do custo operacional ser quase 

sempre mais elevado que o preço spot. Por isso, se a usina está descontratada, sua 

remuneração não supera R$ 53 milhões. Assim, o gerador tende a disponibilizar mais 

energia no ambiente regulado para maximizar seu retorno, visto que ele se beneficia 

com o recebimento do prêmio. 

O comportamento do RLP em função do nível de contratação, para diferentes 

prêmios, está representado na Figura 6.12. Mesmo cobrando um prêmio máximo de R$ 

120/MWh, o retorno não supera R$ 2.000 milhões. Tal meta somente seria atingida com 

um nível de contratação de 100%. 
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RLP x Nível de Contratação
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Figura 6.12 - Cenário 3: RLP x Nível de Contratação - Análise pelo Prêmio 

Fonte: Elaboração própria 

 

A análise cruzada entre preço e prêmio exibida na Figura 6.13 permite inferir 

que a estratégia de maior retorno para o agente térmico ocorre para o preço de contrato 

de R$ 139/MWh e prêmio de R$ 120/MWh. E ainda, uma estratégia de prêmio abaixo 

de R$78/MWh pode levar a perdas bastante significativas, à medida que os preços de 

contrato forem muito reduzidos. Adicionado a isso, o gráfico da Figura 6.14 confirma 

que perseguindo a estratégia de maior retorno, o agente gerador deverá estar totalmente 

contratado. No entanto, um preço de contrato de R$ 100/MWh produz retorno máximo 

de R$ 438 milhões na hipótese de 100% de contratação, o que pode inviabilizar o 

projeto. Isto sinaliza uma menor disposição do gerador para reduzir o preço de contrato. 
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Figura 6.13 - Cenário 3: RLP x Preço de Contrato - Análise pelo Prêmio 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6.14 - Cenário 3: RLP x Nível de Contratação - Análise pelo Preço 

Fonte: Elaboração própria 
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Para uma análise mais abrangente da estratégia de prêmio e preço de contrato, é 

importante visualizar a relação do RLP em função do custo de operação. Nesta análise 

de sensibilidade, o prêmio é parametrizado internamente no modelo MADGUT, 

assumindo valores iguais a 60%, 75% e 100% do preço de contrato. A Tabela 6.4 

mostra os valores de RLP para estas condições de prêmio em relação ao preço, 

mantendo-se os demais parâmetros de cada cenário. Os resultados desta análise para os 

cenários 1 e 2 são iguais, uma vez que seus parâmetros diferem apenas no prêmio, que 

neste caso foram parametrizados em relação ao preço. 

 

Tabela 6.4 - RLP parametrizado por Preço e Prêmio 

Cenário Prêmio = 60% Preço 

(R$ 72/MWh) 

Prêmio = 75% Preço

(R$ 90/MWh) 

Prêmio = 100% Preço 

(R$ 120/MWh) 

1 e 2 R$ 1.602 milhões R$ 1.874 milhões R$ 2.327 milhões 

3 R$ 759 milhões R$ 1.031 milhões R$ 1.484 milhões 

Fonte: Elaboração própria 

 

Verifica-se que o aumento no custo de operação, referente ao cenário 3, 

provocou uma perda significativa no valor do projeto. A diferença entre os valores 

obtidos nos cenários 1 e 2 e no cenário 3 é igual a R$ 843 milhões, para os três valores 

de prêmio mostradas na Tabela 6.4. Essa situação reflete o impacto de um aumento 

abrupto nos custos de combustível, dado que esses formam a principal parcela dos 

custos de operação. 

O comportamento geral para as variações nos custos de operação está 

representado na Figura 6.15, onde há uma parametrização por faixas de preço variando 

entre o mínimo e o máximo valor de CMO médio mensal. Observa-se que o preço igual 

a R$ 39/MWh implica valores de RLP muito baixos ou até negativos, quando os custos 

de operação são superiores a R$ 60/MWh. Nas outras situações, o RLP continua 

positivo mesmo para custos de operação da ordem de R$ 100/MWh. Este gráfico 

permite analisar os valores de preço e prêmio que produzem retornos mais equilibrados, 

sem onerar os consumidores. 
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Figura 6.15 - Cenário 1: RLP x Custo de Operação - Análise pelo Preço e Prêmio 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.1.4. Análise de Retorno e Risco 

 

O retorno líquido do projeto calculado com base nas médias mensais de custos 

marginais de operação tem a vantagem de permitir as análises de sensibilidade 

mostradas na seção anterior. Contudo, uma avaliação mais sofisticada deve envolver o 

cálculo do RLP a partir dos custos marginais mensais resultantes da simulação das duas 

mil séries sintéticas de energia afluente do NEWAVE. A seguir são apresentados os 

resultados da análise estatística de retorno e risco para os três cenários estudados. 

Os valores médio, mínimo e máximo do retorno para cada cenário estão 

apresentados na Tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5 - Resultados do Retorno Líquido do Projeto 

Cenário RLP mínimo RLP máximo RLP médio 

1 R$ 1.942 milhões R$ 11.527 milhões R$ 2.427 milhões 

2 R$ 1.029 milhões R$ 11.189 milhões R$ 1.570 milhões 

3 R$ 450 milhões R$ 9.751 milhões R$ 1.838 milhões 

Fonte: Elaboração própria 
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Para cada cenário, a distribuição empírica dos valores de RLP foi comparada 

com a distribuição teórica, realizando o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para um nível de 

significância de 5%, em todos os cenários, não se rejeita a hipótese (H0) de que a 

distribuição do Retorno Líquido do Projeto possa ser tratada como uma distribuição 

Beta. A Tabela 6.6 mostra as diferenças absolutas máximas obtidas entre a distribuição 

acumulada empírica e a esperada. Os valores detalhados para cada classe dos 

histogramas de freqüências dos três cenários estão apresentados no Anexo 3. Os 

gráficos apresentados nas figuras 6.16 a 6.21 reforçam a hipótese da utilização da 

distribuição Beta. 

 

Tabela 6.6 - Decisão do Teste Kolmogorov-Smirnov 

Valor Crítico 

0,1923 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Diferença Absoluta Máxima 0,1309 0,0736 0,1686 

Decisão Não Rejeitar H0 Não Rejeitar H0 Não Rejeitar H0

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6.16 - Cenário 1: Freqüência Relativa do RLP 

Fonte: Elaboração própria 
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Cenário 1
Distribuição Acumulada
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Figura 6.17 - Cenário 1: Distribuição Acumulada do RLP 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cenário 2
Freqüências Relativas
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Figura 6.18 - Cenário 2: Freqüência Relativa do RLP 

Fonte: Elaboração própria 
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Cenário 2
Distribuição Acumulada

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
RLP [0,1]

F 
(R

L
P)

Distribuição Observada Distribuição Esperada  

Figura 6.19 - Cenário 2: Distribuição Acumulada do RLP 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cenário 3
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Figura 6.20 - Cenário 3: Freqüência Relativa do RLP 

Fonte: Elaboração própria 
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Cenário 3
Distribuição Acumulada
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Figura 6.21 - Cenário 3: Distribuição Acumulada do RLP 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os gráficos de risco em função do retorno e as curvas de permanência do retorno 

são apresentados de duas formas. A primeira corresponde a uma discretização de 50 

pontos no intervalo [RLP mínimo, RLP máximo], resultando num comportamento 

global, mas pouco detalhado. A segunda forma é discretizada em 10 pontos do 

intervalo, incluindo o valor médio do RLP. 

A partir das informações desses gráficos, pode-se calcular a probabilidade de o 

retorno ser menor ou maior que um determinado valor, ou estar situado entre dois 

valores. Por exemplo, no cenário 1, a probabilidade de o RLP ser inferior a R$ 2.725 

milhões é 80%, como indicado na Figura 6.22. Os dados exibidos na Figura 6.23 

mostram que o risco do valor médio do RLP é de 72%. Isso significa que há uma 

probabilidade de 72% de ocorrer retorno inferior a R$ 2.427 milhões. E ainda, a 

probabilidade de ocorrer retorno maior que R$ 2.116 milhões e menor que R$ 4.246 

milhões pode ser calculada da seguinte forma: 

 

[ ] [ ] [ ] %8,39%5,55%3,95116.2246.4246.4116.2 =−=≤−≤=≤≤ RLPPRLPPRLPP  
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Cenário 1
Risco X Retorno Líquido do Projeto
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Figura 6.22 - Cenário 1: Risco do Retorno Líquido do Projeto 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cenário 1
Risco X Retorno Líquido do Projeto (10 saídas)
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Figura 6.23 - Cenário 1: Risco do Retorno Líquido do Projeto (10 saídas) 

Fonte: Elaboração própria 
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O risco no cenário 2 está representado na Figura 6.24. O detalhamento exibido 

na Figura 6.25 mostra que o risco para o valor médio do RLP deste cenário também vale 

72%. Ou seja, foi obtido o mesmo nível de risco do cenário de referência, porém com 

uma despesa menor para os consumidores. 

 

Cenário 2
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Figura 6.24 - Cenário 2: Risco do Retorno Líquido do Projeto 

Fonte: Elaboração própria 
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Cenário 2
Risco X Retorno Líquido do Projeto (10 saídas)
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Figura 6.25 - Cenário 2: Risco do Retorno Líquido do Projeto (10 saídas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 6.26 apresenta o risco para o cenário 3. 
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Figura 6.26 - Cenário 3: Risco do Retorno Líquido do Projeto 

Fonte: Elaboração própria 
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O risco para o retorno médio do cenário 3 vale 55%, como indicado na Figura 

6.27. Neste gráfico, os valores de RLP acima de R$ 3.717 milhões são praticamente 

improváveis, dado que as probabilidades exibidas para esses valores já se aproximam de 

100% de risco. É importante observar que apesar de o risco para o retorno médio ser 

inferior ao cenário de referência, a remuneração é bastante reduzida. Isso reflete os 

períodos de preço spot baixo, sendo que o contrato preserva o agente térmico através do 

pagamento do prêmio quando ele não é acionado, reduzindo o risco. Mas também não 

há muita oportunidade de negociação no ambiente livre, uma vez que o custo de 

operação está bastante elevado. 
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Figura 6.27 - Cenário 3: Risco do Retorno Líquido do Projeto (10 saídas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

É importante para o investidor conhecer o valor mínimo de retorno dado certo 

nível de confiança. As curvas de permanência exibidas nas figuras 6.28 a 6.30 permitem 

avaliar a probabilidade de o retorno líquido do projeto superar determinados valores. 
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Figura 6.28 - Cenário 1: Permanência do RLP 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6.29 - Cenário 2: Permanência do RLP 

Fonte: Elaboração própria 
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Cenário 3
Permanência do Retorno Líquido do Projeto
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Figura 6.30 - Cenário 3: Permanência do RLP 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para realizar uma análise mais detalhada é útil observar essas curvas 

discretizadas para alguns intervalos de confiança de interesse. A Figura 6.31 exibe a 

curva de permanência detalhada para os três cenários.  
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Permanência do Retorno Líquido do Projeto
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Figura 6.31 - Permanência do RLP (10 saídas) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Verifica-se que no cenário 1, em apenas 25% do tempo, o retorno é maior que 

R$ 2.529 milhões. O retorno mínimo para 95% de confiança neste cenário vale R$ 

1.942 milhões. Para o cenário 2, o retorno com 95% de confiança é igual a R$ 1.029 

milhões. Enquanto no cenário 3, este valor cai para R$ 932 milhões. 

Esta análise de risco equivale à medida de Value at Risk do projeto no período 

de comercialização estudado. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O bom funcionamento e desenvolvimento do setor elétrico brasileiro dependem 

da atuação de todos os agentes setoriais, em geração, transmissão, distribuição e 

comercialização. Eles são responsáveis pelos investimentos e pela contratação da 

energia necessária ao abastecimento nacional. Desde os anos 1980, experiências 

internacionais e estudos especializados reforçaram um paradigma de reformas para o 

setor elétrico com o objetivo de atrair investimentos privados e aumentar a eficiência 

dos sistemas elétricos. Seguindo essa tendência, o atual modelo implantado no Brasil 

tornou os segmentos de geração e comercialização abertos à concorrência, enquanto a 

transmissão e a distribuição mantiveram-se como monopólios naturais regulados, junto 

com o livre acesso às redes de transporte de eletricidade. 

A comercialização de energia elétrica no ambiente regulado ocorre por meio de 

leilões. O critério de menor tarifa utilizado no julgamento dos preços ofertados 

representa um importante instrumento da modicidade tarifária, contudo o mérito 

financeiro não pode ser dissociado do risco envolvido num projeto de geração, visto que 

a segurança de suprimento está intrinsecamente ligada a esse fator. A avaliação dos 

rendimentos futuros de um contrato representa uma vantagem estratégica para o 

processo de ofertas no leilão. O equilíbrio econômico e financeiro ocorre quando o 

investidor atinge uma taxa de retorno equivalente ao seu custo de oportunidade, que 

permita o suprimento por um preço de contrato compatível com um nível de risco 

aceitável. Isto é, a rentabilidade de empreendimentos de energia elétrica deve ser 

analisada em conjunto com o risco financeiro. 

O modelo proposto se estabelece como uma ferramenta de suporte às decisões 

estratégicas de comercialização de energia proveniente de geração termelétrica. A 

contratação de usinas térmicas por opção de disponibilidade representa flexibilidade 

para o sistema elétrico brasileiro. Os resultados confirmaram que o pagamento de um 

prêmio pela capacidade de geração disponível estimula o investidor, devido à 

apropriação de uma receita estável. A maior vantagem desta modelagem é que o prêmio 

é pago somente nos períodos em que a energia não é despachada. Ao contrário do 

contrato por disponibilidade atualmente utilizado, no modelo estudado não ocorre o 

pagamento de uma receita fixa que onera o consumidor final, mas sim o pagamento por 

uma segurança posta à disposição do sistema. Evidentemente, este prêmio deve ser 

menor que o preço de contrato pago pela energia efetivamente despachada. Contudo, a 
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opção do prêmio é exercida na maior parte do tempo, pois no sistema hidrotérmico 

brasileiro os períodos de preço spot baixo são freqüentes havendo picos de preços 

elevados em médio prazo. Assim, a permanência da parcela do prêmio na remuneração 

também ocorre na maior parte do tempo, garantindo o equilíbrio de receitas para o 

gerador. Portanto, a escolha pela implementação do prêmio como uma opção 

proporciona benefícios para o sistema, sem sobrecarregar o consumidor final. 

O tratamento da distribuição de probabilidades do Retorno Líquido do Projeto 

permitiu a realização de uma análise de risco do empreendimento de geração 

termelétrica. Com 95% de confiança, o teste de aderência confirmou que a distribuição 

Beta é adequada para aproximar o comportamento dessa variável aleatória, que por 

vezes assume uma distribuição assimétrica. Apesar de a implementação envolver 

cálculos elaborados e aproximações numéricas, esse problema pode ser resolvido 

utilizando-se as funções estatísticas que constam do aplicativo Excel. A análise das 

curvas de permanência construídas a partir de quantis da distribuição Beta determina os 

valores mínimos de retorno dado um intervalo de confiança, ou seja, o valor sob risco 

no projeto. A definição dessa medida de risco permitiu analisar de maneira consistente 

as diferentes estratégias de contratação, em relação ao prêmio, preço de contrato e custo 

de combustível. 

A contratação de termelétricas por disponibilidade promove eficiência 

econômica, mas não afasta os riscos de suprimento em virtude de falhas na oferta de gás 

natural. A contratação com lastros físicos de energia não impede a ocorrência de 

eventuais déficits ou racionamento por falta de combustível. Uma alternativa é a 

inserção de plantas bicombustíveis com utilização de óleo diesel. Além das restrições 

ambientais para expansão hidrelétrica, as preocupações com a disponibilidade de 

combustível são relevantes. O advento de novas termelétricas depende da viabilidade 

econômica desses projetos, mas principalmente, da mitigação do risco de abastecimento 

de combustível. 

Alguns trabalhos podem seguir o modelo proposto, inserindo medidas de 

avaliação do risco de abastecimento de combustível. Visto que as variáveis envolvidas 

podem se ajustar às condições de operação de outros empreendimentos, o modelo pode 

ainda ser utilizado para analisar projetos de outras fontes energéticas, como as térmicas 

movidas a biomassa, e até mesmo usinas e pequenas centrais hidrelétricas. Finalmente, 

a continuidade das aplicações da distribuição Beta pode trazer resultados interessantes 
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na modelagem de diversos problemas do setor elétrico brasileiro, como por exemplo, 

nos modelos de previsão de vazões naturais de bacias hidrográficas. 
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ANEXO 1 – PREÇO SPOT 

 

No Sistema Elétrico Brasileiro, o preço spot é calculado a partir do modelo de 

otimização que realiza o despacho centralizado das usinas hidrelétricas e termelétricas 

do Sistema Interligado Nacional. 

Em sistemas hidrotérmicos, com predominância hidroelétrica e reservatórios de 

regularização plurianual, as decisões operativas são acopladas no tempo influenciando o 

custo operativo futuro. A razão é a existência de um custo de oportunidade associado à 

energia armazenada em forma de água nos reservatórios, devido à incerteza das 

afluências futuras. No despacho hidrotérmico é necessário equilibrar o benefício 

imediato do uso da água e o custo de oportunidade de seu armazenamento, medido em 

termos da economia esperada dos combustíveis das usinas termelétricas. A máxima 

utilização da energia hidrelétrica disponível em cada período é a premissa mais 

econômica, do ponto de vista imediato, pois minimiza os custos de combustível. No 

entanto, essa decisão resulta em maiores riscos de déficits futuros. Por sua vez, a 

máxima confiabilidade de fornecimento é obtida conservando o nível dos reservatórios 

o mais elevado possível, o que significa utilizar mais geração térmica e, portanto, 

aumento dos custos de operação. 

O modelo de otimização do sistema hidrotérmico brasileiro busca minimizar o 

custo operativo representado por uma função de custo imediato e uma função de custo 

futuro. A primeira está relacionada com o custo de geração térmica no estágio atual, 

enquanto a segunda representa o custo esperado da geração térmica e eventuais déficits 

do estágio atual até o final do período de planejamento. O ONS e a CCEE, responsáveis 

pelo planejamento da operação e pela determinação do Preço de Liquidação de 

Diferenças (PLD) respectivamente, utilizam o modelo NEWAVE que resolve o 

problema da operação ótima do sistema hidrotérmico. O preço da energia elétrica no 

mercado de curto prazo (preço spot) resulta do critério de despacho econômico do 

problema da operação de mínimo custo, cuja formulação matemática para um horizonte 

de planejamento Tt ,,2,1 L=  está apresentada a seguir: 
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α
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+= ++
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Balanço Hídrico: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( )

∑
∈

+ +++−−=
iUm

ttttttt mSmQiAiSiQiViV 1    para NUHi ,,2,1 L=  ( )htπ  

 

Limites de Armazenamento: 

( ) ( ) ( )iViViV ttt maxmin ≤≤                                               para NUHi ,,2,1 L=  

 

Limites de Turbinamento: 

( ) ( )iQiQ tt max≤                                                                  para NUHi ,,2,1 L=  

 

Limites de Geração Térmica: 

( ) ( )jGTjGTt max≤                                                             para NUTj ,,2,1 L=  

 

Limites na Capacidade de Intercâmbio 

( ) ( )ksFksFt ,max, ≤  

 

Restrição de Atendimento à Demanda: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ kt
s

tt
NUTj

t
NUHi

t DskFksFjGTiQi
kkk

,,, =−++ ∑∑∑
Ω∈∈∈

ρ ]     ( )dkπ  

para todo   Ns ,,2,1 L= Nk ,,2,1 L=

 

Onde: 

 

NUH - número de usinas hidrelétricas 

NUT - número de usinas térmicas 

N - número de subsistemas 

NUHk - conjunto de usinas hidrelétricas do subsistema k 

NUTk - conjunto de usinas termelétricas do subsistema k 

kΩ  - conjunto de subsistemas diretamente conectados ao subsistema k 

T - período final do horizonte de planejamento 

αt - valor esperado do custo de operação do estágio t até o final do período T 

CTj - custo de geração da j-ésima usina térmica 

GTj(j) - geração da j-ésima usina térmica no estágio t 
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β - taxa de desconto 

Vt(i) - volume armazenado na usina i no início do estágio t 

Vt+1(i) - volume armazenado na usina i ao final do estágio t  (início do estágio t+1) 

At(i) - afluências incrementais à usina i  durante o estágio t 

Qt(i) - volume turbinado da usina i no estágio t 

St(i) - volume vertido da usina i no estágio t 

m ∈ U(i) - conjunto de usinas situadas a montante da usina i 

Ft(s, k) - intercâmbio de energia do subsistema s para o subsistema k no estágio t 

Vmint(i) - capacidade mínima de armazenamento 

Vmaxt(i) - capacidade máxima de armazenamento 

Qmaxt(i) - limite máximo de turbinamento 

GTmax(j) - capacidade de geração da j-ésima usina térmica 

Fmax(s, k) - capacidade de intercâmbio de energia do subsistema s para o subsistema k 

ρ(i) - coeficiente de produção da usina hidroelétrica i (MWh/hm3) 

Dt,k - demanda de energia no estágio t e subsistema k 

 

Na função objetivo, o custo operativo é composto pelo custo imediato 

( ) mais o valor esperado do custo futuro (j

J

j
j GTCT∑

=1

( )11 ++ tt Vα ). O custo imediato 

corresponde à geração térmica no estágio t, sendo que o custo de déficit é representado 

por uma unidade térmica fictícia de capacidade infinita e custo operativo igual ao custo 

de déficit do sistema. O custo futuro é o valor esperado das conseqüências das decisões 

operativas tomadas no estágio t, ou seja, o custo operativo futuro depende do nível de 

armazenamento ao final do estágio t (início do estágio t+1). 

O NEWAVE resolve o problema pela técnica da Programação Dinâmica Dual 

Estocástica.  O preço spot em cada subsistema é dado pelo Custo Marginal de Operação 

(CMO), representado pela variável dual associada à restrição de atendimento à 

demanda, πdk. Por sua vez, o valor da água é a variável dual πht associada à restrição de 

balanço hídrico. Ou seja, o custo marginal de operação representa o custo adicional para 

atender a um incremento de 1 MWh na demanda energética. Enquanto o valor da água 

representa a variação no custo operativo correspondente ao deplecionamento ou 

armazenamento de um volume igual a (Vt – Vt+1). Logo é o custo de oportunidade da 

geração de energia armazenada em forma de água. 
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ANEXO 2 – PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DE DIFERENÇAS 

 

A energia comercializada no mercado de curto prazo é valorada pelo Preço de 

Liquidação de Diferenças (PLD) calculado com base no custo marginal de operação 

(CMO) e divulgado pela CCEE. 

São utilizados os mesmos modelos computacionais e os dados considerados pelo 

ONS para determinar a programação e o despacho de geração do sistema, com as 

adaptações necessárias para refletir as condições de formação de preços na CCEE. Com 

base nas condições hidrológicas, na demanda de energia, nos preços de combustível, no 

custo de déficit, na entrada de novos projetos e na disponibilidade de equipamentos de 

geração e transmissão, o modelo de precificação obtém o despacho ótimo para o período 

em estudo, definindo a geração hidráulica e a geração térmica para cada submercado. 

Como resultado desse processo são obtidos os custos marginais de operação para o 

período estudado, para cada patamar de carga e para cada submercado. O cálculo do 

preço se baseia no despacho “ex-ante”, isto é, apurado com base em informações 

previstas anteriormente à operação real do sistema, considerando-se os valores de 

disponibilidades declaradas de geração e o consumo previsto de cada submercado. 

O PLD é calculado semanalmente, considerando três patamares de carga, para 

cada submercado. A definição dos submercados é responsabilidade do ONS e 

contempla a seguinte divisão do sistema elétrico brasileiro: Norte, Nordeste, 

Sudeste/Centro-Oeste e Sul. O patamar de carga é a classificação das horas do mês, de 

acordo com o perfil de carga definido pelo ONS, podendo ser: leve (horários de baixo 

consumo), médio (horários de consumo médio) e pesado (horários em que se verificam 

picos de consumo). Os intervalos de duração de cada patamar são determinados para 

cada mês de apuração e informados à CCEE, para que sejam considerados no sistema de 

contabilização e liquidação. Esses intervalos de tempo e escalas de preços devem 

refletir as variações do valor econômico da energia elétrica. As semanas de cada período 

de apuração se iniciam aos sábados e terminam na sexta-feira, podendo conter dias de 

dois meses adjacentes. A Figura A2.1 mostra a evolução dos valores semanais do PLD 

para o submercado Sudeste/Centro-Oeste entre 31/12/2005 e 18/01/2008 com destaque 

para a terceira semana de janeiro de 2008 (12/01/08 a 18/01/08) quando o preço atingiu 

o valor máximo regulamentado pela ANEEL de R$ 569,59 por megawatt hora. 
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Figura A2.1 - Preço de Liquidação de Diferenças por Patamar de Carga 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CCEE 

 

O PLD é limitado por preços mínimo e máximo estabelecidos pela ANEEL. O 

valor máximo leva em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos 

termelétricos disponíveis para o despacho centralizado. Enquanto o valor mínimo 

considera os custos de operação e manutenção das usinas hidrelétricas, bem como os 

custos relativos à compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos e royalties da 

usina de Itaipu33. Os valores mínimo e máximo do PLD vigentes em 2008 para todos os 

submercados são de R$ 15,47/MWh e R$ 569,59/MWh, respectivamente, conforme 

determinado pela ANEEL na Resolução Homologatória nº 597 de 18/12/2007 e no 

Despacho nº 2 de 04/01/2008. A Tabela A2.1 exibe a curva do custo de déficit de 

energia elétrica vigente em 2008, que foi expedida pela mesma resolução da ANEEL. A 

curva define um custo para cada patamar de déficit, medido pelo percentual de redução 

de carga. Esses custos são utilizados para valoração das penalidades pela falta de 

energia para atendimento do mercado, afetando diretamente o cálculo da política de 

operação. 

                                                 
33 A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos é um pagamento feito pelas usinas 
hidrelétricas pelo uso das águas dos rios para geração de energia elétrica. Os recursos arrecadados são 
distribuídos entre os Estados e Municípios afetados, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio 
Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Royalties são a 
compensação financeira devida pela usina de Itaipu pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná. 
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Tabela A2.1 - Curva do Custo de Déficit de Energia Elétrica 

RC - Redução de Carga (%) Custo do Déficit (R$/MWh) 

0% < RC  5% ≤ 944,51 

5% < RC  10% ≤ 2.037,61 

10% < RC  20% ≤ 4.257,97 

RC > 20% 4.838,69 

Fonte: ANEEL, Resolução Homologatória nº 597 de 18/12/2007. 

  

No cálculo do PLD não são consideradas as restrições de transmissão internas a 

cada submercado e as usinas em testes, de forma que a energia comercializada seja 

tratada como igualmente disponível em todos os seus pontos de consumo e, 

conseqüentemente, o preço seja único dentro de cada uma dessas regiões. São 

consideradas apenas as restrições de transmissão de energia entre os submercados, que 

são os limites de intercâmbios de energia. As usinas que apresentarem limitações 

operativas (inflexibilidade) para o cumprimento de despacho por parte do ONS têm sua 

parte inflexível não considerada no estabelecimento do preço e são consideradas como 

abatimentos da carga a ser atendida. Contudo, se a unidade geradora tiver declarado um 

nível mínimo de geração obrigatória (inflexível) e estiver programada para gerar acima 

desse nível (flexível), esse será considerado na formação do preço. As gerações de teste 

produzidas pela entrada de novas unidades também não são consideradas no processo de 

formação do PLD. 

O processo completo de cálculo do PLD utiliza os modelos computacionais 

NEWAVE e DECOMP, que produzem como resultado o custo marginal de operação de 

cada submercado em base mensal e semanal. A descrição desses programas é 

apresentada a seguir, conforme informações publicadas na CCEE e no ONS. 

NEWAVE é o modelo de planejamento da operação de médio prazo (até cinco 

anos) cujo objetivo é determinar a estratégia de geração hidráulica e térmica que 

minimiza o valor esperado do custo operativo ao longo do período de planejamento. O 

modelo representa o parque hidroelétrico de cada região por um reservatório 

equivalente de energia e o cálculo da política de operação se baseia na técnica de 

Programação Dinâmica Dual Estocástica. Os principais dados de entrada são as 

configurações das usinas hidrelétricas e térmicas do sistema, as séries históricas de 

 143



vazões afluentes, a expansão hidrotérmica, a projeção da demanda e as perdas de 

transmissão. Como resultado o modelo produz as funções de custo futuro a serem 

utilizadas no modelo de planejamento de curto prazo, que traduzem o impacto da 

utilização da água armazenada nos reservatórios. Nesse modelo, a carga e a função de 

custo de déficit podem ser representadas em patamares e permite-se a consideração de 

limites de interligação entre os subsistemas. O NEWAVE simula a operação do sistema 

interligado nacional com até duas mil séries sintéticas de energias afluentes, com base 

na função de custo futuro obtida. 

O NEWDESP é um modelo componente do próprio NEWAVE desenvolvido 

para facilitar o acesso aos resultados da política de operação. A partir da função de custo 

futuro, dos estados de armazenamento no início do mês, as afluências realizadas e 

previstas, o modelo fornece o despacho ótimo, os custos marginais de operação e 

valores da água de cada um dos subsistemas. Há dois modos de execução nos quais são 

obtidos os resultados do despacho hidrotérmico e os valores da água por subsistema.  

O modelo DECOMP tem como objetivo determinar a estratégia de operação de 

curto prazo (até doze meses) para sistemas hidrotérmicos interligados que minimiza o 

valor esperado do custo de operação. Define para cada patamar de carga, a geração 

individualizada das usinas hidráulicas e térmicas por subsistema, os intercâmbios e as 

importações e exportações de energia. O modelo representa as características físicas e as 

restrições operativas das usinas de forma individualizada, como conservação da água, 

limites de turbinamento, defluência mínima, armazenamento e atendimento à demanda, 

e a aleatoriedade das vazões afluentes é representada por cenários hidrológicos. O 

DECOMP possui interface com o NEWAVE que fornece a função de custo futuro a ser 

considerada no planejamento de curto prazo. Assim, o DECOMP determina a estratégia 

de operação para até um ano à frente, sendo que o primeiro mês é discretizado em base 

semanal. Os principais resultados são os despachos de geração por usina hidráulica e 

térmica de cada submercado, e os custos marginais de operação semanais e mensais por 

patamar de carga. 

Os preços calculados pela metodologia aqui exposta são utilizados para a 

liquidação mensal no mercado de curto prazo da CCEE. 
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ANEXO 3 – KOLMOGOROV-SMIRNOV 
 

A seguir estão listadas as tabelas de diferenças calculadas entre a distribuição 

empírica e a distribuição esperada do Retorno Líquido do Projeto, para cada cenário do 

estudo de caso. Ao final de cada tabela, está apresentada a decisão do Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

Tabela A3.1 - Teste Kolmogorov-Smirnov - Cenário 1 

Classes Distribuição 
Observada 

Distribuição 
Esperada 

Diferença 
Absoluta 

  LIM INF LIM SUP Freq. Acum. % Freq. Acum. % Freq Obs - Freq Esp
1 - inf 1.942,22 0,00% 0,00% 0,0000 
2 1.942,22 2.133,90 43,79% 56,88% 0,1309 
3 2.133,90 2.325,59 75,95% 67,83% 0,0812 
4 2.325,59 2.517,28 82,26% 74,66% 0,0761 
5 2.517,28 2.708,96 86,32% 79,52% 0,0680 
6 2.708,96 2.900,65 88,78% 83,22% 0,0556 
7 2.900,65 3.092,33 90,18% 86,12% 0,0406 
8 3.092,33 3.284,02 91,18% 88,46% 0,0272 
9 3.284,02 3.475,70 92,28% 90,37% 0,0192 

10 3.475,70 3.667,39 93,24% 91,94% 0,0129 
11 3.667,39 3.859,08 94,09% 93,25% 0,0083 
12 3.859,08 4.050,76 94,54% 94,35% 0,0019 
13 4.050,76 4.242,45 95,24% 95,27% 0,0003 
14 4.242,45 4.434,13 96,09% 96,04% 0,0005 
15 4.434,13 4.625,82 96,59% 96,70% 0,0010 
16 4.625,82 4.817,50 97,24% 97,25% 0,0000 
17 4.817,50 5.009,19 97,80% 97,71% 0,0008 
18 5.009,19 5.200,88 98,25% 98,10% 0,0014 
19 5.200,88 5.392,56 98,35% 98,43% 0,0009 
20 5.392,56 5.584,25 98,75% 98,71% 0,0004 
21 5.584,25 5.775,93 99,05% 98,95% 0,0010 
22 5.775,93 5.967,62 99,10% 99,14% 0,0004 
23 5.967,62 6.159,31 99,20% 99,30% 0,0010 
24 6.159,31 6.350,99 99,30% 99,44% 0,0014 
25 6.350,99 6.542,68 99,50% 99,55% 0,0005 
26 6.542,68 6.734,36 99,50% 99,64% 0,0014 
27 6.734,36 6.926,05 99,55% 99,72% 0,0017 
28 6.926,05 7.117,73 99,55% 99,78% 0,0023 
29 7.117,73 7.309,42 99,60% 99,83% 0,0023 
30 7.309,42 7.501,11 99,60% 99,87% 0,0027 
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Classes Distribuição 
Observada 

Distribuição 
Esperada 

Diferença 
Absoluta 

  LIM INF LIM SUP Freq. Acum. % Freq. Acum. % Freq Obs - Freq Esp
31 7.501,11 7.692,79 99,60% 99,90% 0,0030 
32 7.692,79 7.884,48 99,60% 99,93% 0,0033 
33 7.884,48 8.076,16 99,70% 99,94% 0,0025 
34 8.076,16 8.267,85 99,75% 99,96% 0,0021 
35 8.267,85 8.459,53 99,75% 99,97% 0,0022 
36 8.459,53 8.651,22 99,80% 99,98% 0,0018 
37 8.651,22 8.842,91 99,80% 99,99% 0,0019 
38 8.842,91 9.034,59 99,80% 99,99% 0,0019 
39 9.034,59 9.226,28 99,80% 99,99% 0,0019 
40 9.226,28 9.417,96 99,80% 100,00% 0,0020 
41 9.417,96 9.609,65 99,85% 100,00% 0,0015 
42 9.609,65 9.801,33 99,85% 100,00% 0,0015 
43 9.801,33 9.993,02 99,85% 100,00% 0,0015 
44 9.993,02 10.184,71 99,85% 100,00% 0,0015 
45 10.184,71 10.376,39 99,85% 100,00% 0,0015 
46 10.376,39 10.568,08 99,85% 100,00% 0,0015 
47 10.568,08 10.759,76 99,90% 100,00% 0,0010 
48 10.759,76 10.951,45 99,95% 100,00% 0,0005 
49 10.951,45 11.143,14 99,95% 100,00% 0,0005 
50 11.143,14 11.334,82 99,95% 100,00% 0,0005 
51 11.334,82 11.526,51 99,95% 100,00% 0,0005 
52 11.526,51 + inf 100,00% 100,00% 0,0000 
  Teste Kolmogorov-Smirnov 

Nível Significância Valor Crítico 
Diferença 

Absoluta Máxima Decisão 
5% 0,1923 0,1309 NÃO REJEITA 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela A3.2 - Teste Kolmogorov-Smirnov - Cenário 2 

Classes 
Distribuição 
Observada 

Distribuição 
Esperada 

Diferença 
Absoluta 

  LIM INF LIM SUP Freq. Acum. % Freq. Acum. % Freq Obs - Freq Esp
1 - inf 1.029,33 0,00% 0,00% 0,0000 
2 1.029,33 1.232,52 50,30% 57,66% 0,0736 
3 1.232,52 1.435,72 68,44% 67,92% 0,0052 
4 1.435,72 1.638,92 77,81% 74,32% 0,0349 
5 1.638,92 1.842,11 83,27% 78,92% 0,0435 
6 1.842,11 2.045,31 86,52% 82,44% 0,0408 
7 2.045,31 2.248,50 88,63% 85,24% 0,0338 
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Classes 
Distribuição 
Observada 

Distribuição 
Esperada 

Diferença 
Absoluta 

  LIM INF LIM SUP Freq. Acum. % Freq. Acum. % Freq Obs - Freq Esp
8 2.248,50 2.451,70 90,28% 87,52% 0,0276 
9 2.451,70 2.654,89 91,48% 89,41% 0,0207 

10 2.654,89 2.858,09 92,38% 90,99% 0,0140 
11 2.858,09 3.061,28 93,24% 92,32% 0,0092 
12 3.061,28 3.264,48 94,04% 93,45% 0,0059 
13 3.264,48 3.467,68 94,54% 94,41% 0,0012 
14 3.467,68 3.670,87 95,39% 95,24% 0,0015 
15 3.670,87 3.874,07 95,99% 95,95% 0,0004 
16 3.874,07 4.077,26 96,69% 96,56% 0,0014 
17 4.077,26 4.280,46 97,19% 97,08% 0,0012 
18 4.280,46 4.483,65 97,70% 97,53% 0,0017 
19 4.483,65 4.686,85 98,15% 97,91% 0,0023 
20 4.686,85 4.890,05 98,40% 98,24% 0,0015 
21 4.890,05 5.093,24 98,50% 98,53% 0,0003 
22 5.093,24 5.296,44 98,85% 98,77% 0,0008 
23 5.296,44 5.499,63 99,15% 98,98% 0,0017 
24 5.499,63 5.702,83 99,30% 99,16% 0,0014 
25 5.702,83 5.906,02 99,30% 99,31% 0,0001 
26 5.906,02 6.109,22 99,50% 99,43% 0,0007 
27 6.109,22 6.312,42 99,50% 99,54% 0,0004 
28 6.312,42 6.515,61 99,55% 99,63% 0,0008 
29 6.515,61 6.718,81 99,55% 99,70% 0,0015 
30 6.718,81 6.922,00 99,55% 99,76% 0,0021 
31 6.922,00 7.125,20 99,60% 99,81% 0,0022 
32 7.125,20 7.328,39 99,60% 99,86% 0,0026 
33 7.328,39 7.531,59 99,60% 99,89% 0,0029 
34 7.531,59 7.734,79 99,65% 99,92% 0,0027 
35 7.734,79 7.937,98 99,75% 99,94% 0,0019 
36 7.937,98 8.141,18 99,75% 99,95% 0,0020 
37 8.141,18 8.344,37 99,80% 99,97% 0,0017 
38 8.344,37 8.547,57 99,80% 99,98% 0,0018 
39 8.547,57 8.750,76 99,80% 99,98% 0,0018 
40 8.750,76 8.953,96 99,80% 99,99% 0,0019 
41 8.953,96 9.157,15 99,80% 99,99% 0,0019 
42 9.157,15 9.360,35 99,85% 100,00% 0,0015 
43 9.360,35 9.563,55 99,85% 100,00% 0,0015 
44 9.563,55 9.766,74 99,85% 100,00% 0,0015 
45 9.766,74 9.969,94 99,85% 100,00% 0,0015 
46 9.969,94 10.173,13 99,85% 100,00% 0,0015 
47 10.173,13 10.376,33 99,85% 100,00% 0,0015 
48 10.376,33 10.579,52 99,85% 100,00% 0,0015 
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Classes 
Distribuição 
Observada 

Distribuição 
Esperada 

Diferença 
Absoluta 

  LIM INF LIM SUP Freq. Acum. % Freq. Acum. % Freq Obs - Freq Esp
49 10.579,52 10.782,72 99,95% 100,00% 0,0005 
50 10.782,72 10.985,92 99,95% 100,00% 0,0005 
51 10.985,92 11.189,11 99,95% 100,00% 0,0005 
52 11.189,11 + inf 100,00% 100,00% 0,0000 
  Teste Kolmogorov-Smirnov 

Nível Significância Valor Crítico 
Diferença 

Absoluta Máxima Decisão 
5% 0,1923 0,0736 NÃO REJEITA 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela A3.3 - Teste Kolmogorov-Smirnov - Cenário 3 

Classes Distribuição 
Observada 

Distribuição 
Esperada 

Diferença 
Absoluta 

  LIM INF LIM SUP Freq. Acum.% Freq. Acum. % Freq Obs - Freq Esp
1 - inf 449,97 0,00% 0,00% 0,0000 
2 449,97 635,98 0,15% 0,25% 0,0010 
3 635,98 821,99 0,75% 2,32% 0,0157 
4 821,99 1.008,00 2,35% 7,57% 0,0521 
5 1.008,00 1.194,01 6,01% 15,98% 0,0997 
6 1.194,01 1.380,03 14,48% 26,68% 0,1221 
7 1.380,03 1.566,04 28,96% 38,45% 0,0949 
8 1.566,04 1.752,05 48,50% 50,16% 0,0166 
9 1.752,05 1.938,06 70,44% 60,97% 0,0947 

10 1.938,06 2.124,07 87,22% 70,37% 0,1686 
11 2.124,07 2.310,08 91,58% 78,16% 0,1343 
12 2.310,08 2.496,09 92,79% 84,34% 0,0845 
13 2.496,09 2.682,11 93,69% 89,07% 0,0462 
14 2.682,11 2.868,12 94,59% 92,57% 0,0202 
15 2.868,12 3.054,13 95,29% 95,07% 0,0022 
16 3.054,13 3.240,14 96,29% 96,82% 0,0052 
17 3.240,14 3.426,15 96,94% 97,99% 0,0105 
18 3.426,15 3.612,16 97,65% 98,77% 0,0112 
19 3.612,16 3.798,17 98,15% 99,26% 0,0112 
20 3.798,17 3.984,19 98,55% 99,57% 0,0102 
21 3.984,19 4.170,20 99,00% 99,76% 0,0076 
22 4.170,20 4.356,21 99,05% 99,87% 0,0082 
23 4.356,21 4.542,22 99,05% 99,93% 0,0088 
24 4.542,22 4.728,23 99,10% 99,96% 0,0086 
25 4.728,23 4.914,24 99,30% 99,98% 0,0068 
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Classes Distribuição 
Observada 

Distribuição 
Esperada 

Diferença 
Absoluta 

  LIM INF LIM SUP Freq. Acum.% Freq. Acum. % Freq Obs - Freq Esp
26 4.914,24 5.100,25 99,45% 99,99% 0,0054 
27 5.100,25 5.286,27 99,50% 100,00% 0,0050 
28 5.286,27 5.472,28 99,60% 100,00% 0,0040 
29 5.472,28 5.658,29 99,60% 100,00% 0,0040 
30 5.658,29 5.844,30 99,60% 100,00% 0,0040 
31 5.844,30 6.030,31 99,65% 100,00% 0,0035 
32 6.030,31 6.216,32 99,70% 100,00% 0,0030 
33 6.216,32 6.402,33 99,70% 100,00% 0,0030 
34 6.402,33 6.588,35 99,75% 100,00% 0,0025 
35 6.588,35 6.774,36 99,80% 100,00% 0,0020 
36 6.774,36 6.960,37 99,80% 100,00% 0,0020 
37 6.960,37 7.146,38 99,80% 100,00% 0,0020 
38 7.146,38 7.332,39 99,80% 100,00% 0,0020 
39 7.332,39 7.518,40 99,85% 100,00% 0,0015 
40 7.518,40 7.704,41 99,85% 100,00% 0,0015 
41 7.704,41 7.890,43 99,85% 100,00% 0,0015 
42 7.890,43 8.076,44 99,85% 100,00% 0,0015 
43 8.076,44 8.262,45 99,90% 100,00% 0,0010 
44 8.262,45 8.448,46 99,90% 100,00% 0,0010 
45 8.448,46 8.634,47 99,95% 100,00% 0,0005 
46 8.634,47 8.820,48 99,95% 100,00% 0,0005 
47 8.820,48 9.006,49 99,95% 100,00% 0,0005 
48 9.006,49 9.192,51 99,95% 100,00% 0,0005 
49 9.192,51 9.378,52 99,95% 100,00% 0,0005 
50 9.378,52 9.564,53 99,95% 100,00% 0,0005 
51 9.564,53 9.750,54 99,95% 100,00% 0,0005 
52 9.750,54 + inf 100,00% 100,00% 0,0000 

Teste Kolmogorov-Smirnov 

Nível Significância Valor Crítico 
Diferença 

Absoluta Máxima Decisão 
5% 0,1923 0,1686 NÃO REJEITA 

Fonte: Elaboração própria 
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