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Capítulo 1 
 

Introdução 
 

 A energia, nas suas mais diversas formas, é indispensável à sobrevivência 

humana. A constante busca do homem pela evolução propiciou a descoberta de maneiras 

alternativas de adaptação ao ambiente em que vive, visando o atendimento às suas 

necessidades. Em termos de suprimento energético, a eletricidade se tornou uma das 

fontes mais versáteis e convenientes, passando a ser recurso indispensável e estratégico 

para o desenvolvimento sócio-econômico. 

 Desde a Revolução Industrial a economia está baseada na disponibilidade de 

recursos energéticos, o que condiciona o desenvolvimento de todas as nações. A energia 

possui múltiplas dimensões econômicas interdependentes, e as decisões estratégicas das 

empresas e as políticas governamentais dependem da articulação dessas dimensões, o 

que é essencial para a organização econômica e social de todos os países. A produção e 

o consumo de energia reúnem características técnico-econômicas peculiares, com 

conseqüências para o desenvolvimento e o meio ambiente. Por essas razões, a energia 

ocupa um papel de destaque no processo de definição das estratégias empresariais e na 

agenda de políticas governamentais, sendo um tema que está sempre em evidência. 

O crescimento sustentável da economia e a independência das nações têm como 

um de seus mais relevantes pilares a segurança energética, onde a utilização de fontes 

diversificadas e balanceadas ajuda a constituir fatores de redução de risco. Para isto é 

preciso existir uma política energética nacional, com espaços institucionais de intervenção 

reservados ao estado, que deve atuar no plano externo, onde condicionantes geopolíticos 

influenciam as decisões governamentais, e no plano interno, onde a necessidade de 

garantir a segurança do abastecimento energético determina a ação na coordenação das 

decisões das empresas e dos consumidores. A segurança do abastecimento energético e 

a busca do desenvolvimento sustentável são os principais objetivos da política energética. 

No Brasil, apesar da grande extensão territorial e da abundância de recursos ener-

géticos, há ainda uma grande diversidade regional. Mais de 80% de nossa população vive 

na zona urbana, a maioria na periferia dos grandes centros urbanos, onde as condições 

de infra-estrutura são precárias. Grande parte das reservas energéticas se localiza em 

regiões pouco desenvolvidas, distantes dos centros consumidores e sujeitas a restrições 
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ambientais. O desenvolvimento destas regiões, a preservação da diversidade biológica e 

a garantia do suprimento energético são alguns dos desafios da sociedade brasileira. 

 O Estado, através da política energética, visa garantir hoje, e no futuro, o 

necessário suprimento energético para o desenvolvimento econômico e o bem-estar 

social. Uma atividade extremamente relevante, inserida neste contexto, é o planejamento 

do sistema eletro-energético, que permite a avaliação das condições de atendimento ao 

mercado consumidor, com identificação de necessidades de oferta e oportunidades de 

expansão da geração, propiciando a infra-estrutura necessária para um desenvolvimento 

sustentável e contínuo. 

Podemos concluir que a sociedade atual não faz sentido sem o uso da 

eletricidade, e a eventual escassez deste importante insumo costuma trazer preocu-

pações para toda a sociedade, envolvendo governo, investidores e população em geral. 

 O valor do custo marginal do déficit de energia elétrica é normalmente 

considerado em estudos do setor elétrico, sendo geralmente associado à perda de renda 

sofrida por um país devido à restrição ou redução de 1 MWh na oferta de energia 

elétrica. O custo marginal do déficit é a derivada da curva de custo do déficit ao 

considerarmos variações infinitesimais do déficit de energia. 

Assim, a definição e valoração do custo de uma eventual falta ou restrição do uso 

da energia elétrica durante um período razoável de tempo é um fator extremamente 

importante. A definição deste valor de custo e sua correta utilização permitem a realização 

de um planejamento aderente e compatível com a realidade e com o futuro de cada 

nação, visando uma integração adequada das fontes disponíveis de geração, com 

continuidade e qualidade no suprimento de energia elétrica, compatíveis com os custos 

associados. No Brasil a forte predominância de geração hidrelétrica denota ainda maior 

relevância à utilização do custo marginal do déficit de energia elétrica nos estudos de 

planejamento energético, motivando sua avaliação e a proposição de uma nova 

metodologia de cálculo nesta dissertação. 

O custo marginal do déficit de energia elétrica no Brasil é o foco principal desta 

dissertação e será abordado com maior profundidade no decorrer do texto. O assunto 

será tratado através da apresentação de histórico, revisão bibliográfica e atualização de 

valores a partir de metodologias já existentes. Em seguida haverá o desenvolvimento de 

idéias e proposição de nova metodologia para determinação de seu valor. Por fim é 

realizado estudo de casos, através de aplicações numéricas e avaliações dos possíveis 

impactos sobre as condições de atendimento ao mercado nacional de energia elétrica. 
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1.1 Considerações iniciais 

 
 No Brasil, o constante crescimento econômico experimentado nos últimos anos, a 

elevação do consumo de energia elétrica e a predominância da geração de fonte 

hidráulica, são alguns dos fatores que devem ser considerados pelas políticas de governo 

previstas para o setor elétrico, devido aos impactos sociais, econômicos e ambientais da 

energia elétrica para o conjunto da sociedade brasileira. 

 Da experiência do racionamento vivido em 2001/2002, da estrutura do consumo e 

das características produtivas do país pode-se perceber que a eletricidade possui grau de 

importância diferente para os mais variados setores da economia e para a sociedade em 

geral. Alguns setores são extremamente dependentes da energia elétrica e sua eventual 

falta, mesmo por curto período de tempo, ocasiona prejuízos relevantes, desde perdas de 

produção em fábricas até vidas em hospitais. Enquanto isso, outros setores podem ter 

menor dependência e/ou possibilidade de substituição parcial ou integral deste insumo 

por um outro alternativo, mesmo que incorrendo em um custo adicional. 

 Um parâmetro utilizado nos estudos de planejamento do setor elétrico nacional, 

cujo entendimento e percepção de potenciais implicações ainda não estão claramente 

definidos, é o custo marginal do déficit de energia elétrica. D´ARAUJO [1] afirmou que 

este assunto possui alto interesse público devido às conseqüências sobre a política 

energética do país e sobre os preços praticados no setor. Não há nada mais subjetivo do 

que o custo de não ser suprido por um serviço tão essencial como a energia elétrica, pois 

sua avaliação envolve custos diretos e indiretos que dificilmente são identificados em 

qualquer tipo de estudo. O custo marginal do déficit é fundamental para a determinação 

da política operativa ótima mais adequada para o Sistema Interligado Nacional - SIN. Se o 

custo do déficit for muito baixo pode ocorrer uma utilização excessiva dos reservatórios, 

com riscos de déficit elevados no futuro. Se for muito alto, tende-se a uma utilização 

excessiva dos recursos termelétricos, com elevados custos de operação no presente. 

Adicionalmente, no mercado de curto prazo de energia elétrica, o custo marginal do déficit 

possui papel relevante e determinante na formação dos Custos Marginais de Operação – 

CMO1 e, consequentemente, do Preço de Liquidação de Diferenças – PLD2. 

 
 

1O custo marginal de operação é o custo para atender-se à demanda adicional com o uso dos recursos disponíveis no 
sistema existente, a partir de deplecionamento de reservatórios, geração térmica ou déficit de energia. 
2O preço de liquidação de diferenças é utilizado para valorar a compra e a venda de energia no Mercado de Curto Prazo. É 
um valor determinado semanalmente para cada patamar de carga com base no CMO, limitado por um preço máximo e 
mínimo vigente para cada período de apuração e para cada Submercado. 
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1.2 Histórico da indústria de energia elétrica brasileira 

 

 BOUZÓN [2] mostrou que as principais evoluções e marcos de destaque da 

indústria elétrica brasileira têm lugar a partir do final do século XIX, com a construção de 

pequenos empreendimentos hidrelétricos e termelétricos, com capital nacional. 

 As duas primeiras décadas do século XX indicaram a entrada de capital 

estrangeiro devido ao interesse no potencial de mercado, que se mostrava promissor. O 

período de 1930 a 1940 comporta um elevado crescimento do setor elétrico, trazendo à 

tona a necessidade de regulamentação destas atividades. De 1950 a 1970 observa-se 

forte atuação pública, com investimentos principalmente na construção de grandes 

hidrelétricas. 

 A década de 80 foi marcada por forte recessão no país e perda da capacidade de 

investimento do governo no setor, o que ensejou a necessidade de, a partir dos anos 90, 

iniciar-se uma forte e constante mudança no setor, seguindo tendências internacionais, 

com privatizações e permissão de concorrência nos segmentos de geração e 

comercialização de energia elétrica. O modelo setorial atual, implementado pelo governo 

do presidente Luís Inácio Lula da Silva, está em fase de maturação, tentando permitir a 

competição e garantir o atendimento do mercado, com uma expansão consistente da 

geração e uma operação com o menor custo possível. 

 

1.2.1 Do início da indústria elétrica até o governo Fernando 

Henrique Cardoso 

 

 Em 1879, devido ao interesse do Imperador Pedro II, o uso de seis lâmpadas para 

a iluminação da Estação da Corte (RJ), pertencente à Estrada de Ferro Central do Brasil, 

marcou a primeira utilização de energia elétrica no Brasil. A cidade de Campos, no norte 

fluminense, foi a primeira cidade da América Latina a possuir um serviço público de 

iluminação de origem elétrica, em 1883. Em setembro de 1889 foi inaugurada, em Juiz de 

Fora (MG), a usina hidrelétrica de Marmelos, primeira usina hidrelétrica da América do 

Sul, com potência instalada de 250 kW. 

No início do século XX, o Brasil era um país de pequeno porte e a energia elétrica 

gerada era destinada ao setor de serviços públicos, sendo utilizada predominantemente 
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para iluminação pública e no setor de transportes coletivos (bondes), bem como para 

suprimento a pequenas unidades industriais destinadas à fabricação têxtil. 

A partir de 1930, as atividades ligadas à energia elétrica no país estavam 

dominadas pelo Grupo Light, concentrado no eixo Rio - São Paulo, e pelo grupo norte-

americano American Foreign Power Co. – Amforp, em diversas capitais estaduais. Houve 

ainda um aumento no número de usinas instaladas e no porte de cada usina, muitas delas 

ainda em operação, como o complexo Fontes-Lajes e a usina Pereira Passos. 

Em 1933 foi criada a Divisão de Águas, pertencente ao Ministério da Agricultura. 

Em 1934, a promulgação do Código de Águas representou a instauração de um novo 

direito aplicável aos serviços de energia elétrica. Consagrou-se a separação entre a 

propriedade da terra e dos recursos hídricos e o princípio de tarifação baseado no custo 

histórico e lucro garantido e limitado, com a União passando a ser o único poder 

concedente para o estabelecimento dos serviços de energia elétrica. Em 1939 foi criado o 

Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica - CNAEE, posteriormente Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, vinculado à Presidência da República, 

cujo escopo era atuar em todos os assuntos pertinentes ao setor elétrico. Este seria o 

principal órgão do governo federal para o setor até a criação do Ministério das Minas e 

Energia - MME e das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, na década de 60. 

Durante as décadas de 40 e 50 a potência instalada do sistema privado de 

geração sofreu constante estagnação. A partir de meados da década de 50, o setor 

público passou a atuar de uma forma mais ativa no setor, implicando na criação de 

empresas estatais regionais, principalmente no segmento de geração. Para realizar o 

aproveitamento do potencial hidráulico da cachoeira de Paulo Afonso, foi dada 

autorização para a organização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco - Chesf, 

através do Decreto-lei nº 8.031, de 1945. Em 1957 ocorreu a criação da Central Elétrica 

de Furnas S.A., inicialmente responsável pela construção da Usina Hidrelétrica Furnas. 

Em 1961, o projeto de criação da Eletrobrás foi concretizado com a Lei nº 3.890-A, 

no governo de Jânio Quadros, sendo a empresa definitivamente instalada em 11 de junho 

de 1962, na gestão de João Goulart. A empresa era possuidora do controle acionário da 

maioria dos ativos de geração através de suas subsidiárias, e posteriormente passou a 

controlar também as usinas termonucleares e 50% da Itaipu Binacional. Houve então a 

criação de várias empresas estatais estaduais, iniciando-se pela Companhia Energética 

de Minas Gerais - Cemig. Os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul passaram por 

movimentos semelhantes, que abrangeram outras unidades federativas durante as 
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décadas de 50 e 60. Em 1964, com a organização efetiva da Eletrobrás, a nacionalização 

e estatização do setor elétrico se intensificaram. A Eletrobrás passou a atuar como 

holding das concessionárias públicas de energia elétrica do governo federal e também no 

planejamento setorial, responsabilizando-se pela definição dos programas de expansão. 

Mais tarde, ocorreu a formação da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - 

Eletrosul, em 1968, e da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, em 1972. 

A nacionalização do setor foi acelerada com a aquisição de algumas distribuidoras, como 

a Light, no Rio de Janeiro, a Eletropaulo, em São Paulo, e a Escelsa, no Espírito Santo. O 

modelo estruturado pelo sistema Eletrobrás garantiu a expansão dos segmentos de 

geração e transmissão de energia elétrica nas décadas de 60 e 70.  

A crise do petróleo, em 1973, levou à substituição do uso de combustíveis fósseis 

pela eletricidade nas indústrias eletro-intensivas, o que acarretou a necessidade de novos 

investimentos. Ocorreu forte crescimento do consumo anual de energia elétrica, entre 

1970 e 1980, o que ocasionou a necessidade de implementação dos projetos de 

construção de grandes centrais hidrelétricas, como Tucuruí, da Eletronorte, e Itaipu, 

executada pelos governos do Brasil e do Paraguai, através da Itaipu Binacional. Esta 

aceleração do consumo levou à implementação da geração térmica nuclear no país e à 

assinatura do Acordo Nuclear Brasil - Alemanha, em 1975. A década de 80 foi marcada 

pela dificuldade de financiamento externo devido à crise econômica mundial e pelo uso do 

setor elétrico pelo governo como mecanismo de contenção da inflação, sem repasse de 

aumentos para preços e tarifas. Isto causou estagnação no setor, por falta de 

investimento adequado, e por fim uma forte crise no modelo estatal do setor, gerando, a 

partir da década de 90, um forte e desordenado movimento a favor da privatização. 

Em 1992, a privatização do setor de energia elétrica brasileiro foi proposta no 

Plano Nacional de Desestatização - PND do governo de Fernando Collor de Mello e 

definiu como prioridade a venda das empresas distribuidoras, majoritariamente 

controladas pelos governos estaduais. Durante o governo de Itamar Franco o processo 

evoluiu, culminando posteriormente na criação do Conselho Nacional de Desestatização - 

CND, em 1995, já no início da gestão de Fernando Henrique Cardoso. 

O processo de privatização no setor de energia elétrica iniciou-se com a venda das 

distribuidoras federais Escelsa, em 1995, e Light, em 1996, para consórcios formados por 

empresas nacionais e estrangeiras.  Um novo formato institucional do setor foi 

estabelecido pela Lei nº 9.427/96. Foi instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, autarquia sob regime especial, sucessora do antigo DNAEE, com a finalidade de 
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regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica. Sua missão é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia 

elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. 

Este formato setorial foi executado através da aplicação de parte do conjunto de 

recomendações propostas pela Coopers & Lybrand, empresa de consultoria inglesa 

contratada pelo governo federal. O modelo proposto seguia moldes internacionais, 

levando em consideração as peculiaridades brasileiras, como a predominância de 

geração hidrelétrica. Foi proposta a segmentação do mercado em quatro setores: 

geração, transmissão, distribuição e comercialização, sendo que os setores de 

transmissão e distribuição, considerados monopólios naturais, teriam sua remuneração 

controlada e baseada no custo marginal de expansão, enquanto os setores de geração e 

comercialização seriam livres para concorrência. A compra de energia seria realizada à 

vista no Mercado Atacadista de Energia - MAE, sendo seu preço calculado por um modelo 

computacional de otimização energética do sistema elétrico, que representaria o custo 

marginal de curto prazo. 

Em 1998 foi criado o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, cuja missão 

institucional é assegurar aos usuários do SIN a continuidade, a qualidade e a 

economicidade do suprimento de energia elétrica, com livre acesso à rede de 

transmissão. Cabe ao ONS garantir a manutenção dos ganhos sinérgicos da operação 

coordenada, criando condições para a justa competição entre os agentes do setor. 

Instituído pela Lei nº 9.648/98 e pelo Decreto nº 2.655/98, o ONS teve seu funcionamento 

autorizado pela ANEEL, com a Resolução nº 351/98, e assumiu o controle da operação 

do SIN em 1º de março de 1999. O MAE, também criado pela Lei nº 9.648/98 e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.655/98, iniciou suas operações em 1º de setembro de 

2000, seguindo os preceitos legais da Resolução nº 290/00 da ANEEL. O MAE, 

posteriormente Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, foi estabelecido 

com a finalidade de realizar todas as transações de compra e venda de energia elétrica 

do SIN não negociadas através de contratos bilaterais. 
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1.2.2 O modelo setorial do governo Lula 

 

O modelo institucional do governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva para o 

setor elétrico, instaurado a partir de 2004, tem o objetivo de promover a modicidade 

tarifária e garantir a segurança do suprimento de energia elétrica. O modelo pretende 

também assegurar a estabilidade do marco regulatório e promover a inserção social por 

meio do setor elétrico, visando o desenvolvimento econômico sustentável. 

 

Os elementos fundamentais deste modelo são: 

 

• A reestruturação do planejamento de médio e longo prazo; 

• O monitoramento, no curto prazo, das condições de atendimento; 

• O redirecionamento da contratação de energia para o longo prazo, 

compatível com a amortização dos investimentos realizados; 

• A competição na geração com a licitação da energia pelo critério de menor 

tarifa; 

• A coexistência de dois ambientes de contratação de energia, um regulado 

(Ambiente de Contratação Regulada – ACR), protegendo o consumidor 

cativo, e outro livre (Ambiente de contratação Livre – ACL3), estimulando a 

iniciativa dos consumidores livres; 

• A instituição de um pool de contratação regulada de energia a ser comprada 

pelos concessionários de distribuição; 

• A desvinculação do serviço de distribuição de qualquer outra atividade; 

• A previsão de uma reserva conjuntural para reestabelecimento das 

condições de equilíbrio entre oferta e demanda;    e 

• A restauração do papel do Executivo como Poder Concedente. 

 

O racionamento de 2001/2002 gerou graves conseqüências para o consumidor, 

para a situação financeira das empresas e para o desenvolvimento econômico. Assim, a 

segurança do suprimento de energia elétrica tornou-se crucial para garantir a 

sustentabilidade do crescimento. 

 

 
3Cabe esclarecer que o ACL também é um ambiente regulado. 
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 Para isto, o modelo do governo Lula prevê um conjunto de medidas para garantir a 

segurança do suprimento, baseados na melhoria do critério de garantia (risco admitido de 

insuficiência da oferta), na exigência de contratação de 100% da demanda por parte de 

todos os agentes de consumo, lastreados em contratos com prazos não inferiores a cinco 

anos, entre outras medidas. 

 No contexto de reestruturação do planejamento de médio e longo prazo foi criada 

a Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Entre as finalidades da EPE está a prestação 

de serviços para a realização de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o 

planejamento do setor energético em áreas tais como energia elétrica, petróleo e gás 

natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência 

energética. Para o monitoramento, no curto prazo, das condições de atendimento, houve 

também a criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, coordenado 

pelo MME, que atua como avaliador e propositor de soluções para a garantia do 

suprimento de energia elétrica. 

A modicidade tarifária é tratada neste modelo institucional como um elemento-

chave no atendimento às demandas sócio-econômicas. Alguns dos principais pontos que 

contribuem para a modicidade tarifária e para a alocação eficiente de recursos são: 

 

• Ampliação da competição na geração, com licitações pela menor tarifa; 

• Garantia do equilíbrio entre a oferta e a demanda por energia, de forma 

que o consumidor não seja onerado pela falta ou pelo excesso de energia; 

• Redução dos riscos associados aos investimentos, com a concessão de 

licença prévia ambiental e de contratos de compra de energia de longo 

prazo;     e 

• Reestruturação do planejamento setorial, com contestação de preço, 

permitindo a escolha dos projetos mais eficientes e de soluções mais 

econômicas para a expansão da oferta. 

 

 A atratividade dos investimentos está calcada sobre três pilares: competição na 

geração, licitação da concessão e estabilidade da contratação. Para permitir a efetiva 

competição no segmento de geração foi criada a possibilidade de que, por meio de 

licitações, sejam estabelecidos no mercado contratos de longo prazo entre geradores e 

distribuidores. As medidas adotadas objetivam fortalecer o mercado, sem barreiras à 

entrada de novos investidores, aumentando também as oportunidades de investimentos, 
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com um mercado funcionando de forma mais aberta e transparente. Quanto à licitação da 

concessão, é assegurado um contrato de compra de energia, por prazo mínimo de 15 

anos, aos vencedores da licitação, para atender a expansão do mercado das 

distribuidoras. Os novos projetos hidrelétricos só podem ser oferecidos à licitação com 

estudo de viabilidade técnico-econômica e licença ambiental prévia concedida, com o 

objetivo de aumentar a previsibilidade do empreendimento. 

Há também mudança do foco da contratação de energia, com priorização da 

estabilidade, privilegiando o longo prazo. É obrigatória a contratação de 100% do 

mercado pelas distribuidoras, reduzindo a exposição ao mercado de curto prazo e 

diminuindo a componente especulativa da comercialização. Ao gerador é permitida a 

comercialização de sua energia nos ambientes regulado e livre, com reflexos positivos na 

formação dos preços e tarifas. A eficiência da contratação é ainda ampliada, pois o ajuste 

nas quantidades de energia contratadas pelas distribuidoras pode ser feito em até dois 

anos antes da liquidação. Isto reduz o risco de sobrecontratação ou subcontratação, 

permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos e efeitos positivos para a 

atratividade dos investimentos. O modelo do governo Lula para o setor elétrico define 

ainda, de forma clara, as funções, atribuições e responsabilidades dos diversos agentes 

institucionais, mostrados na Figura 1.1, a seguir. 

 

 
Figura 1.1 – As instituições do modelo setorial do governo Lula 

Fonte: ONS [3] 
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 A presença do governo e do estado no setor elétrico ganhou maior relevância 

neste modelo setorial, principalmente envolvendo as ações de política, planejamento, 

regulação e monitoramento. Algumas das principais atribuições dos órgãos/empresas 

mostrados na Figura 1.1, anterior, são destacados a seguir. 

 

• Proposição da política energética nacional ao Presidente da República, em 

articulação com as demais políticas públicas – Conselho Nacional de 

Política Energética - CNPE; 

• Formulação e implementação de políticas para o setor energético, de 

acordo com as diretrizes do CNPE. Exercício do Poder Concedente - MME; 

• Realização de estudos e projeções da matriz energética brasileira, com 

indicação das estratégias a serem seguidas e das metas a serem 

alcançadas, dentro de uma perspectiva de longo prazo. Elaboração dos 

estudos para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e 

transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos – EPE; 

• Mediação, regulação e fiscalização do sistema elétrico – ANEEL;     e 

• Monitoramento da segurança de suprimento do setor elétrico e definição de 

ações preventivas para sua restauração no caso de desequilíbrios 

conjunturais entre oferta e demanda, como gestão da demanda e/ou 

contratação de reserva conjuntural - CMSE. 

 

A operação do SIN está sob responsabilidade do ONS, que possui como algumas 

de suas atribuições principais: 

 

• o planejamento e a programação da operação; 

• o despacho centralizado da geração; 

• a supervisão e a coordenação dos centros de operação de sistemas 

elétricos, do SIN e das interligações internacionais;     e 

• a proposição de regras para a operação das instalações de transmissão da 

Rede Básica do SIN. 

 

O controle da comercialização no mercado de energia elétrica está sob 

responsabilidade da CCEE, que administra a contratação de energia no âmbito do ACR e 

efetua a contabilização e liquidação do mercado nos ambientes regulado e livre.
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1.3 Estado da arte do custo marginal do déficit de energia elétrica 

 

 O custo marginal do déficit é uma medida do valor da energia (ou da falta dela) 

para a sociedade e é função da magnitude do impacto de restrições no fornecimento de 

energia elétrica na produção econômica do país. Seu valor pode ser considerado de 

forma implícita ou explícita às simulações efetuadas no âmbito do SIN. 

 NOOIJ et al. [4] apresentaram os métodos mais utilizados para cálculo dos 

impactos econômicos do corte de fornecimento de energia elétrica. NASCENTES [5], 

PIRES [6], PEREIRA JR [7] e EPE [8] são alguns estudos mais recentes, realizados no 

Brasil, que abordaram o custo do déficit em suas avaliações, com aplicações voltadas ao 

sistema elétrico, podendo ser também considerados como literatura de referência. 

RAMOS et al. [9] mostraram que uma metodologia muito utilizada no Brasil foi o cálculo 

do custo implícito do déficit. Trata-se do valor do custo de déficit para o qual o custo 

marginal de operação – CMO, e o custo marginal de expansão – CME4 se igualam, 

considerando-se um critério de risco de não atendimento do mercado de 5%. Essa 

convergência pode ser obtida iterativamente como ilustra a Figura 1.2, a seguir. 

 

Figura 1.2 – Processo de obtenção do custo implícito do déficit 

Fonte: RAMOS et al. [9] 
 
4O custo marginal de expansão é o preço do empreendimento obtido da curva de custo de expansão ao qual se fica 
indiferente entre construir o projeto ou operar o sistema a fim de atender à demanda adicional. O leilão A-5 de novos 
empreendimentos pode ser utilizado como uma aproximação de mercado para uma curva de custo de expansão, pois é o 
resultado tanto da disposição dos agentes em investir, seguindo uma lógica econômica individual, quanto na interação 
resultante de suas decisões. Conseqüentemente, o preço do empreendimento mais caro aceito dentro do leilão representa 
o custo marginal de expansão do sistema naquele momento. 
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 Para o cálculo do custo implícito do déficit utiliza-se o Modelo Estratégico de 

Geração Hidrotérmica a Subsistemas Equivalentes – NEWAVE, desenvolvido pelo Centro 

de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL e utilizado pelo setor elétrico brasileiro. Pode-

se considerar que esta metodologia é adequada para os estudos de expansão da 

geração, mas seu custo computacional é alto, visto que são necessárias várias 

simulações do NEWAVE até que seja alcançada a igualdade entre CMO e CME. CEPEL 

[10] apresenta o detalhamento do modelo NEWAVE. 

 A determinação do custo explícito do déficit possui uma conotação econômica 

mais forte, através de uma análise dos impactos sócio-econômicos sobre a sociedade, 

podendo ser realizada com base em duas abordagens: de forma simplificada (regressão 

econométrica) ou de forma mais abrangente e detalhada (matriz insumo-produto). 

ELETROBRÁS [11] e CEPEL [12] apresentam estudos realizados no passado cujo 

objetivo era tentar determinar o custo do déficit, a partir de regressões econométricas que 

relacionavam o consumo de energia elétrica com o Produto Interno Bruto - PIB. Deve-se 

ressaltar que nesta metodologia o que se determina, na verdade, é o valor que se atribui à 

energia e não exatamente o custo da falta dela. 

 Na abordagem mais detalhada, pode-se utilizar a análise insumo-produto, através 

de uma matriz que representa as relações intersetoriais da economia, a partir de dados 

observados em um determinado período de tempo, normalmente um ano contábil. 

 A elaboração das matrizes insumo-produto no Brasil é realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. As primeiras matrizes foram construídas para 

os anos de 1970 e 1975, porém, não estavam integradas ao Sistema de Contas Nacionais 

proposto pela Organização das Nações Unidas - ONU, o que passou a ser feito na matriz 

de 1980. A partir de 1986 a Fundação Getúlio Vargas – FGV passou também a efetuar 

estudos vinculados à elaboração da matriz nacional. A partir de 1990 as matrizes 

passaram a ser publicadas anualmente pelo IBGE, porém isso foi realizado somente até 

1997. FURTADO et al. [13] e CEPEL [14] tentaram, no final do século passado, 

determinar o custo explícito do déficit de energia elétrica a partir da utilização de parte dos 

dados da matriz insumo-produto brasileira disponível até aquele momento. 

A partir de 1997 deixou de existir regularidade temporal na emissão da matriz 

brasileira, o que prejudica qualquer análise da economia com dados mais recentes. Este é 

um dos principais motivos que conduziram esta dissertação no sentido da não utilização 

da matriz insumo-produto, optando-se pela adoção de um tratamento menos complexo, 
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através da utilização e aplicação de técnicas de regressão econométrica envolvendo PIB 

e consumo de energia elétrica. 

 A função de custo marginal do déficit de energia elétrica utilizada atualmente como 

base para os estudos de planejamento da expansão e de operação energética do setor 

elétrico nacional tem sua origem em trabalhos realizados nas décadas finais do século 

passado. Um detalhamento histórico e técnico do tratamento e das aplicações do custo 

marginal do déficit de energia elétrica no Brasil é apresentado no Capítulo 4. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

 No Capítulo 2 uma visão geral do cenário macroeconômico e das condições de 

oferta da energia elétrica no Brasil é apresentada, com o detalhamento de algumas 

variáveis econômicas relevantes, visualização da evolução da demanda por energia 

elétrica e das características do consumo, incluindo também as principais características 

do sistema elétrico brasileiro. 

 O Capítulo 3 aborda o gerenciamento do risco de déficit de energia elétrica no 

setor elétrico brasileiro. Este capítulo apresenta os conceitos de déficit de energia e risco 

de déficit, a relação com o crescimento do mercado e a otimização energética, finalizando 

com a aplicação de uma metodologia proposta para a associação do gerenciamento de 

risco ao déficit de energia elétrica. 

 No Capítulo 4 são apresentados os conceitos e metodologias do custo marginal do 

déficit de energia elétrica no Brasil, além de uma revisão histórica. É realizada ainda a 

atualização de uma aplicação metodológica proposta anteriormente ao setor pelo CEPEL. 

 O Capítulo 5 apresenta a proposta de uma nova metodologia para o cálculo do 

custo marginal do déficit de energia elétrica. São abordados os aspectos teóricos e 

conceituais, as variáveis relevantes e a amostra de interesse, além de todo o processo de 

modelagem. O capítulo é finalizado com o cálculo de valores para o custo marginal do 

déficit de energia elétrica. 

 O Capítulo 6 descreve o estudo de casos e os resultados encontrados, além das 

análises comparativas, seguida das considerações finais e conclusões parciais. 

 No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões deste trabalho e algumas 

sugestões para trabalhos futuros sobre o tema, que poderão ser realizados em 

continuidade a esta dissertação. 
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Capítulo 2 
 

Cenário macroeconômico e as condições de oferta 

da energia elétrica no Brasil 

 
 A energia é fundamental para a geração de riquezas e para a melhoria social de 

uma população. É um daqueles bens que, sendo ofertado, cria a própria demanda, 

atuando como um dos principais pilares da infra-estrutura de um país. 

 A energia elétrica possui destacada importância por ser um insumo básico para 

toda a sociedade. PINTO JUNIOR et al. [15] mostraram que a principal característica da 

energia elétrica é o fato de ser um fluxo não estocável, fruto da existência simultânea dos 

processos de geração e utilização, adicionados à integração dos mesmos no tempo e no 

espaço. Se geração e utilização não são espacialmente contíguos, surgem mais dois 

processos: a transmissão e a distribuição, podendo esta última ser desmembrada em 

distribuição física e comercial. Embora possua funções de custo distintas, o conjunto 

geração, transmissão, distribuição e utilização é marcado por uma forte interdependência, 

fator indispensável ao funcionamento do sistema elétrico, conforme Figura 2.1, a seguir. 

 

 

Figura 2.1 – A indústria de energia elétrica 

Fonte: PINTO JUNIOR et al. [15] 
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 A indústria de energia elétrica apresenta duas especificidades técnico-econômicas 

que merecem destaque: (i) a necessidade de antecipação do comportamento da 

demanda e (ii) a sobre-capacidade planejada, tanto de produção quanto de transporte, 

devido às características da curva de demanda elétrica, com períodos de pico e de vale. 

Os processos de geração e utilização de eletricidade não têm possibilidade de ocorrerem 

em momentos distintos do tempo, pois como não há estoque, a energia elétrica é gerada 

e consumida ao mesmo tempo. Além disso, os efeitos dos eventos ocorridos em um 

processo atuam sobre o outro imediatamente, pois estão no mesmo campo elétrico. 

 A indústria da eletricidade é considerada uma indústria de rede, pois depende da 

implantação de redes físicas para a operação e prestação do serviço (transporte e 

distribuição de seus produtos ao consumidor). São características desta indústria: 

 

• Equilíbrio instantâneo oferta/demanda (independente do espaço físico); 

• Extensa rede de interconexão entre agentes; 

• Volatilidade de demanda no tempo (existência de capacidade ociosa); 

• Economias de escopo associadas à coordenação dos produtores; 

• Elevados custos afundados (sunk costs);     e 

• Forte efeito multiplicador econômico. 

 

 A energia elétrica tem um custo, e seu valor econômico tem aumentado ao longo 

do tempo, pois a sociedade atual, cada vez mais urbanizada e consumista, é 

extremamente dependente de energia elétrica. No caso específico do Brasil, a exploração 

já ocorrida das fontes de energia elétrica mais baratas e próximas aos centros de 

consumo, associada ao aumento das restrições ambientais, têm levado a uma gradual e 

constante elevação dos preços da energia ofertada, com fortes impactos sobre o 

crescimento econômico e para a sociedade em geral. Neste aspecto, energia elétrica e 

economia se relacionam fortemente, com impactos de uma sobre a outra. Assim, para o 

estudo do custo marginal do déficit de energia elétrica no Brasil é necessário o 

entendimento e a análise de seus diversos aspectos e influências, levando também em 

consideração as características sócio-econômicas do país. 

Este capítulo apresenta um detalhamento de alguns conceitos fundamentais e 

também as principais características do Sistema Elétrico Brasileiro – SEB e do 

planejamento da operação energética, além de um retrospecto da evolução da demanda 

por energia elétrica e as características do consumo. 
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2.1 Conceitos Fundamentais 

 

 A seguir é apresentado um detalhamento de alguns conceitos fundamentais, com 

o objetivo de facilitar o entendimento das relações entre os aspectos sócio-econômicos e 

a oferta, o consumo e os custos da energia elétrica. 

 

2.1.1 Elasticidade da demanda 

 

 PINTO JUNIOR et al. [15] mostraram que a abordagem inicial sobre a relação 

entre energia e crescimento econômico foi realizada a partir da constatação da existência 

de uma correlação significativa entre a renda nacional e o consumo de energia per capita, 

buscando assim estabelecer estimativas sobre a elasticidade-renda da energia. A 

elasticidade da demanda informa a variação percentual que ocorrerá na quantidade 

demandada, dada uma variação de x% em uma outra variável de interesse. Normalmente 

são utilizados dois tipos de elasticidade: elasticidade-renda da demanda e elasticidade-

preço da demanda. 

 A elasticidade-renda corresponde à variação percentual da quantidade 

demandada (Q), resultante de uma variação de x% na renda (Y), conforme a Equação 

2.1, a seguir. Ela é positiva para bens normais (i.e., bens cujo consumo aumenta com o 

aumento da renda), e negativa para bens inferiores. 

 

Y

Q

Q

Y
y

∆

∆
= .ε       (2.1) 

 

 A elasticidade-preço mede a variação percentual da quantidade demandada (Q) 

de um bem após uma alteração de x% em seu preço (P), conforme a Equação 2.2, a 

seguir. 

 

P

Q

Q

P
p

∆

∆
= .ε       (2.2) 
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 Quando a elasticidade-preço da demanda é maior que 1, em módulo, diz-se que a 

demanda é elástica ao preço; se for menor que 1, a demanda é dita inelástica ao preço. 

Outros fatores afetam a elasticidade-preço da demanda por um bem (disponibilidade do 

bem, existência de substitutos, etc.), o que faz surgir a necessidade de definição da 

elasticidade-preço cruzada. A elasticidade-preço cruzada é definida pela variação 

percentual na quantidade demandada de um bem (Qa) resultante da variação no preço de 

outro bem (Pb), conforme a Equação 2.3, a seguir. 

 

)(

)(
.

)(

)(
)(),(

bP

aQ

aQ

bP
pbPaQ

∆

∆
=ε      (2.3) 

 

 Se o sinal da elasticidade cruzada for positivo, os bens são chamados substitutos; 

se o sinal for negativo, os bens são complementares. 

 

2.1.2 Produto Interno Bruto 

 
 IBGE [16] mostrou que a produção de riqueza de um país é medida através de um 

indicador, chamado Produto Interno Bruto - PIB, que leva em conta três grupos principais: 

• Agropecuária: Agricultura, Extrativa Vegetal e Pecuária; 

• Indústria: engloba Extrativa Mineral, Transformação, Serviços Industriais 

de Utilidade Pública e Construção Civil;   e 

• Serviços: incluem Comércio, Transporte, Comunicação, Serviços da 

Administração Pública e outros serviços. 

 

 O PIB é um dos principais indicadores econômicos, pois revela o valor de toda a 

riqueza gerada no país e exprime o valor da produção realizada dentro de suas fronteiras 

geográficas, num determinado período. O PIB sintetiza o resultado final da atividade 

produtiva, expressando monetariamente a produção (sem duplicações) de todos os 

produtores residentes nos limites da nação avaliada, sem computar a produção da 

economia informal nacional. 
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 No setor público, o PIB é usado, regularmente, como referencial na 

formulação/acompanhamento dos planos e programas governamentais e/ou previsão de 

efeitos de políticas econômicas globais e setoriais. O PIB é também utilizado por 

entidades privadas, estudiosos da realidade econômica e/ou elaboradores de projetos, 

análises e cenários prospectivos. 

 As metodologias de avaliação do PIB buscam formas de correlações físicas, mas 

são expressas em valores monetários para facilitar análises e comparações. Por isso os 

dados do PIB brasileiro são geralmente apresentados em dólares ou reais. 

 

2.1.3 Matriz insumo-produto 

 

 A análise de insumo-produto ou entrada-saída envolve uma avaliação das 

relações entre os setores compradores de bens e serviços e os que produzem bens e 

serviços que são vendidos a outros setores. O professor Wassily W. Leontief, através de 

um artigo publicado em 1936, propunha a utilização da técnica de matriz insumo-produto - 

MIP, desenvolvida por ele, para trabalhar com os dados da economia, pois as barreiras 

deixadas pela falta de informações ou pela má qualidade destas, quando do levantamento 

estatístico, eram amenizadas pelo uso da técnica. 

 O uso da técnica é importante ferramental nos planejamentos públicos e 

empresariais, e sua validade tem sido firmemente estabelecida pela grande aceitação que 

teve esse método de análise de entrada-saída. Hoje várias nações utilizam esse método 

para o estudo das relações entre os diversos setores de sua economia. A expressão 

"matriz insumo-produto" pode ser assim decomposta: Matriz é um arranjo de números 

organizados em linhas e colunas. Insumo é o material necessário para um determinado 

processo produtivo: por exemplo, o aço é um insumo na produção de automóveis. 

Produto é o resultado de um processo produtivo, como o automóvel no caso do exemplo 

anterior. 

 Na MIP a economia é dividida em vários setores e o fluxo de bens e serviços entre 

os setores é registrado num quadro/tabela, permitindo visualizar as necessidades de 

insumos de cada setor, bem como a distribuição dos produtos entre os setores. É 

desejável elaborar a MIP dos países frequentemente, se possível a cada cinco anos, 

conforme sugestão da ONU. 

 É intuitivo que um quadro deste tipo pode ser muito útil para o planejamento 

econômico. Por exemplo, poder-se-ia desejar crescer sem muita importação, mas com 
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geração de mais empregos, e para escolher a melhor política a ser adotada convém 

considerar não um ou outro aspecto isoladamente, mas o conjunto de relações inter-

setoriais. A MIP apresenta a composição de custos para a produção de produtos de um 

determinado setor e permite fazer previsões consistentes do impacto de novas atividades 

em outros setores, possibilitando ainda o cálculo do PIB e a identificação dos setores 

mais dinâmicos. 

 Na economia brasileira as matrizes insumo-produto são elaboradas pelo IBGE 

mas a falta de uma regularidaridade temporal na sua publicação prejudica a análise dos 

dados mais recentes da economia nacional. 

 

2.2 O Sistema Elétrico Brasileiro e suas características principais 

 

 A produção de energia elétrica no Brasil é realizada por meio de um parque 

gerador que explora diferentes tipos de fontes primárias de energia. Segundo dados da 

Agência Internacional de Energia – AIE, o Brasil possui a terceira maior geração 

hidrelétrica do mundo, atrás apenas do Canadá e da China, embora ainda não tenha 

explorado todo o seu potencial hídrico. Na matriz elétrica nacional, a geração hidráulica é 

a de maior destaque, com cerca de 80% em 2006, seguida pelo gás natural e urânio, com 

uma participação conjunta em torno de 6,5%, conforme EPE [17] informou. 

 A combinação de fatores históricos, em função de sua característica natural de 

abundância de recursos hídricos associada à motivação estratégica (redução da 

dependência externa) fortaleceu a opção pela geração hidráulica para atendimento das 

necessidades de energia elétrica no Brasil. ELETROBRÁS [18] indicava que apenas 

cerca de 25% do potencial hidrelétrico tinham sido explorados até 2007, ou seja, ainda 

existem aproveitamentos em volume suficiente para permitir a manutenção da 

predominância hidráulica do SEB, caso esta permaneça como a opção preferencial de 

expansão do sistema. 

Questões geográficas, ambientais e econômicas tem limitado a possibilidade de 

construção de reservatórios de acumulação/regularização plurianual de água, capazes de 

atender durante cerca de cinco anos o mercado acumulando água durante os períodos 

chuvosos, enfrentando longos períodos de estiagem. Para superar as restrições citadas 

anteriormente, cada vez mais usinas a fio d´água tem sido construídas e consideradas 

como opção de geração de energia elétrica no país. 
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Nos últimos anos observa-se no setor uma busca por uma maior diversificação da 

matriz de geração de energia elétrica, com agregação crescente de outras fontes, visando 

um aumento da segurança do abastecimento com uma menor dependência do regime 

hidrológico. É importante ressaltar que, enquanto critérios de investimento, de 

confiabilidade de suprimento, e até estratégicos, norteiam a decisão de se expandir o 

sistema elétrico (tanto a capacidade de geração como de transmissão), a política de 

operação de qualquer sistema existente será orientada à redução dos custos operativos 

para um determinado nível de confiabilidade pré-estabelecido. 

 O SEB possui tamanho e características que permitem considerá-lo único em 

âmbito mundial, configurando-se assim em um sistema hidrotérmico de grande porte, com 

forte predominância de usinas hidrelétricas e múltiplos proprietários, várias destas usinas 

com grandes reservatórios. A energia produzida corresponde a 55% da produção da 

América do Sul, e equivale à de países como a Itália e o Reino Unido. Cerca de 80% da 

capacidade instalada no Brasil provém de usinas hidrelétricas, com produção de energia 

barata, limpa e renovável. Os 20% restantes provém de geração termelétrica, que tem 

como fontes principais de geração: gás natural, carvão, nuclear e óleo. Duas novas fontes 

estão sendo introduzidas: geração eólica e co-geração à biomassa, com parte dos 

empreendimentos previstos para entrada em operação até o final de 2009. 

 A grande predominância hidráulica citada anteriormente, com vários reservatórios 

de acumulação plurianuais, é um dos fatores principais que indica a relevância da 

adequada definição do custo da falta de energia elétrica para a sociedade (custo do 

déficit), já que a água, embora não tenha em princípio valor econômico, precisa ser 

tratada com viés financeiro. Sua eventual falta ou escassez afeta profundamente o 

desempenho do setor e as condições de atendimento do mercado consumidor. 

As usinas hidrelétricas estão localizadas em várias bacias hidrográficas, 

distribuídas em todas as regiões brasileiras, e em geral é econômico construir várias 

usinas em um mesmo rio (usinas em “cascata”), para melhor aproveitamento energético 

do curso do rio. As bacias têm diferentes regimes de chuva, topologia e condições macro-

climáticas. Esta diversidade climática é aproveitada para otimizar a produção de energia 

elétrica, sendo o sistema gerador operado de forma a exportar energia das regiões mais 

“molhadas” para as mais “secas”, utilizando o sistema de transmissão disponível. 
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 O SIN, operado pelo ONS, divide-se em quatro subsistemas, a saber: Sul, 

Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas cerca de 2% do 

mercado de energia elétrica nacional encontra-se fora do SIN, em sistemas isolados 

localizados em sua maior parte na região amazônica. A incorporação do sistema isolado 

Acre-Rondônia ao SIN deverá ocorrer a partir do ano de 2009. A Figura 2.2, a seguir, 

apresenta a configuração do SIN quando da confecção deste estudo. 

 

 

Figura 2.2 – O SIN 

Fonte: ONS [3] 

 
 A existência de várias usinas hidrelétricas, muitas localizadas longe dos centros de 

carga, associada à dimensão continental do SIN, exige um extenso sistema de 

transmissão que ligue essas usinas aos centros de consumo de eletricidade, o que 

confere ao SIN uma complexidade operacional própria quando comparado aos sistemas 

de outros países. Este sistema de transmissão cria a infra-estrutura necessária para o 

transporte de grandes blocos/volumes de energia elétrica entre as regiões, o que torna o 

Brasil um dos países de maior intensidade de transmissão (km de linha por MWh de 

consumo) do mundo, só comparável à Rússia. 
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 FORTUNATO et al. [19] mostraram que o sistema de transmissão do SIN, além de 

permitir as conexões geração-carga, viabiliza as transferências de energia entre as 

diversas bacias hidrográficas, que apresentam diversidades ou complementaridades 

hidrológicas entre si, permitindo o aproveitamento ótimo dos recursos energéticos 

existentes. Desta forma, os troncos de interconexão regional funcionam como se fossem 

“usinas virtuais”, provendo uma significativa flexibilidade operacional, na medida em que 

permitem transferir a energia armazenada entre subsistemas e/ou exportar a Energia 

Natural Afluente – ENA (representa a transformação das vazões naturais afluentes a cada 

usina em energia elétrica), superior aos seus requisitos, reduzindo a probabilidade de 

déficits de energia, a necessidade de complementação térmica ou mesmo evitando os 

chamados vertimentos de excedentes turbináveis - vertimentos em que há capacidade de 

geração na usina, porém não há carga para consumir esses excedentes energéticos – 

no(s) subsistema(s) exportador(es). 

 Duas características importantes estão presentes no SIN: complementaridade 

hidrológica e forte sazonalidade da geração. A análise das ENAs, para o período 

compreendido entre 1931 a 2005, por subsistema, revela a acentuada variação da 

disponibilidade de energia ao longo do ano, conforme Figura 2.3, a seguir. 

 

 

Figura 2.3 – Diversidade Hidrológica/SIN – Média histórica mensal da ENA (1931 a 2005) 

Fonte: ONS [3] 
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A análise da distribuição das ENAs médias mensais indica que há uma clara 

complementaridade hidrológica entre as regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul, pois os 

períodos secos e úmidos não são coincidentes. Na região Sudeste/Centro-Oeste, o 

período úmido ocorre de dezembro a abril, onde se observam afluências superiores à 

média anual. Nesse período, na região Sul, as afluências encontram-se abaixo do valor 

médio anual, ou seja, a região encontra-se no período seco. De forma semelhante, se 

analisarmos a região Sul observa-se que o período úmido ocorre de junho a novembro, 

quando as ENAs mensais estão superiores à média anual, enquanto a região 

Sudeste/Centro-Oeste encontra-se, neste mesmo momento, em seu período seco. Essa 

complementaridade hidrológica permite o intercâmbio de excedentes energéticos entre as 

regiões, durante os respectivos períodos úmidos, bem como o uso dos estoques que 

apresentem menor custo. Para permitir o aproveitamento destas características e 

proporcionar a integração das regiões foi estabelecida, em 1982, a interligação entre 

Sudeste/Centro-Oeste e Sul. 

 Para as regiões Norte e Nordeste, a análise das ENAs não indica a existência de 

complementaridade hidrológica entre as regiões. Entretanto, durante o período úmido, as 

afluências à usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada na região Norte, são extremamente 

elevadas, conduzindo à ocorrência de vertimentos turbináveis na usina, passíveis de 

serem exportados. Embora a região Nordeste tenha um regime hidrológico semelhante à 

região Norte, é exclusivamente dependente das afluências à bacia do rio São Francisco, 

não apresentando, portanto, diversidade hidrológica. Assim, os excedentes energéticos 

da região Norte são importantes para a complementação energética da região Nordeste, o 

que justificou, em 1981, o estabelecimento da interligação Norte/Nordeste. 

 Para que fosse possível a otimização integrada das quatro regiões do país que 

constituem o SIN, foi iniciada em 1999 a operação da interligação Norte/Sul e, no início 

deste século, efetuada a interligação do Sudeste/Centro-Oeste com o Nordeste. 

 A natureza do SIN faz com que exista um acoplamento espacial e temporal das 

decisões tomadas na sua operação. O uso, no presente, mais ou menos intensivo dos 

estoques de água nos diversos reservatórios, frente às incertezas das condições hidro-

meteorológicas e do consumo, irá afetar a operação futura, envolvendo a garantia de 

atendimento e os custos ao consumidor final. Por outro lado, as decisões operativas no 

presente dependem de como se imagina a configuração futura – quantas usinas e linhas 

de transmissão, qual o mercado a ser atendido - enfim, pode-se usar mais ou menos a 

“poupança energética dos reservatórios” no presente dependendo da expansão prevista 



25 

da rede de transmissão e da oferta de geração de energia elétrica. Essas características, 

aliadas aos longos tempos de maturação exigidos pela expansão da geração e da 

transmissão, fazem com que a operação em tempo real seja precedida de estudos de 

planejamento e programação para garantir, ao menor custo, a confiabilidade do sistema, a 

qualidade e a quantidade de energia requerida pelo mercado consumidor. 

 

2.3 O planejamento da operação energética 

 

 Todo o processo de planejamento e programação da operação, assim como a 

formação do preço “spot” da energia elétrica, é realizado a partir de uma cadeia de 

modelos computacionais, que visa o despacho ótimo das usinas do SIN. Devido à 

predominância hídrica do SIN, o problema de otimização do sistema é acoplado no 

tempo, não separável e com forte presença de não linearidades. A existência de diversas 

usinas numa mesma cascata indica o acoplamento no espaço, que associado em 

princípio ao não conhecimento (incerteza) das afluências futuras tornam o problema 

estocástico. A otimização do sistema consiste na decisão de quanto turbinar de água dos 

reservatórios e quanto gerar através de usinas térmicas, visando a minimização do custo 

total de operação dentro do horizonte de estudo, levando em consideração os 

acoplamentos temporais e espaciais, além das incertezas associadas. 

 

2.3.1 O problema da otimização energética e as etapas do 

planejamento da operação 

 

 A definição da política ótima de geração de um sistema elétrico visa o atendimento 

aos requisitos de carga, a cada intervalo de tempo, ao mínimo custo, mantendo a 

confiabilidade da operação elétrica. Nos sistemas hidrotérmicos, principalmente naqueles 

com predominância hídrica, que é o caso do SIN, as incertezas associadas às afluências 

futuras dotam o problema de uma característica estocástica. Cada decisão de uso de um 

recurso de geração de menor custo pressupõe a existência de uma premissa de cenário 

futuro de afluências e um risco associado, sendo necessária a definição de parâmetros 

para se avaliar qual é o recurso de menor custo. Assim, é necessário o desenvolvimento 

de uma metodologia que possa valorar a água estocada nos reservatórios, associado às 
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incertezas quanto às afluências futuras, indicando então acoplamentos temporais e 

espaciais que afetam diretamente o planejamento operativo. 

 O SIN é operado de forma a obter economicidade a partir da operação coordenada 

ou centralizada. Esta forma de operação visa minimizar os custos globais de produção de 

energia elétrica, contemplando restrições operativas porventura existentes, garantindo a 

confiabilidade do atendimento. A operação centralizada do SIN está embasada na 

interdependência operativa entre os agentes do sistema, causada pelo aproveitamento 

conjunto dos recursos hídricos, decorrentes da configuração das usinas e reservatórios 

construídos em “cascata” e do regime de afluências típico de cada região. 

 Desta forma, a operação de uma determinada usina depende das vazões 

liberadas a montante por outras usinas, que podem ser de propriedade de outros agentes, 

ao mesmo tempo em que sua operação afeta as usinas a jusante. A utilização dos 

recursos de geração e transmissão permite reduzir os custos operativos, minimizando a 

produção térmica e o consumo de combustíveis sempre que houver excedentes de 

disponibilidade hidrelétrica em outros pontos do sistema. Analogamente, existindo 

condições hidrológicas desfavoráveis, as usinas termelétricas são chamadas a gerar. 

 As características citadas anteriormente apontam a base da complexidade da 

operação do SIN, pois deve ser tomada, para cada período sob análise, a decisão entre 

operar utilizando-se a energia “grátis” que está armazenada nos reservatórios ou 

acionando-se um gerador termelétrico, com o custo de combustível associado. Assim, o 

planejamento da operação do SIN requer que sejam levadas em consideração as 

características construtivas das usinas, o comportamento sazonal das vazões afluentes, o 

mercado a ser atendido, a rede de transmissão e os custos operativos. 

 Por se tratar de um problema de grande porte é necessária a consideração de 

simplificações na modelagem. O planejamento da operação energética do SIN é efetuado 

em diferentes etapas, horizontes de estudo e níveis de detalhamento. A divisão em 

etapas e o nível de detalhamento de cada uma delas é um ponto extremamente 

importante no planejamento. MARCATO [20] relatou que no SIN o planejamento da 

operação possui três etapas. 

• Médio Prazo: Nesta etapa é determinada a política operativa ótima onde 

as usinas hidrelétricas são agregadas em forma de subsistemas 

equivalentes, mas considera-se a aleatoriedade das vazões, a evolução do 

mercado e o plano de expansão da oferta de geração. Não há 

representação explícita da rede elétrica, excetuando-se os limites de 
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intercâmbio entre subsistemas. O resultado é uma função multivariada que 

define o valor econômico da energia armazenada em função dos níveis de 

armazenamento e afluência aos meses passados. Esta função, conhecida 

como Função de Custo Futuro – FCF, é repassada à etapa de curto prazo. 

Com a etapa de médio prazo o ONS realiza as avaliações das condições 

futuras de suprimento do Plano Anual da Operação Energética - PEN, num 

horizonte de cinco anos. 

• Curto Prazo: Nesta etapa é realizado o Programa Mensal da Operação – 

PMO, a partir da etapa anterior. São consideradas algumas restrições de 

geração e restrições elétricas, além de ser efetuado o tratamento de forma 

determinística das vazões afluentes. Obtêm-se como produto final uma 

política de operação ótima por usina individualmente. 

• Programação Diária/Curtíssimo Prazo: Nesta etapa o problema possui o 

maior detalhe, incluindo restrições técnicas, como tomada/alívio de carga, 

faixas operativas e curvas de rendimento de hidrelétricas, num horizonte de 

poucos dias. A rede elétrica é representada com precisão. Obtém-se o 

despacho ótimo de cada usina e a meta de geração das unidades 

geradoras em base horária, semi-horária ou em patamares de carga. 

 

2.3.2 A otimização energética do SIN e os modelos energéticos 

 

 A operação do SIN tem o objetivo de atender a carga com qualidade e ao menor 

custo possível, atendendo as restrições técnico-operativas e ambientais, como uso 

múltiplo da água (irrigação, navegação, pesca, turismo, etc.), controle de cheias, etc. Para 

isto foi estabelecida uma metodologia para o cálculo de um parâmetro denominado “Valor 

da Água”, que representa o custo do desestoque incremental da água estocada nos 

reservatórios que compõe os subsistemas do SIN, para atender a um incremento de 

carga. O processo de definição do recurso de menor custo (otimização energética), 

conjuga o custo variável das usinas térmicas, basicamente composto pelo custo do 

combustível, com o valor da água de cada subsistema. 

 Desta forma, há necessidade de se buscar a otimização do uso dos recursos 

energéticos disponíveis, representados pelos estoques existentes nos reservatórios das 

usinas hidrelétricas, pelos recursos de geração térmica e importação de energia de outros 
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subsistemas, dentre outros, considerando-se o custo presente e o custo futuro do 

atendimento à carga. A Figura 2.4, a seguir, apresenta a distinção dos cenários 

associados às decisões e suas respectivas conseqüências futuras. 

 

 
 

Figura 2.4 – Processo de decisão: Associação entre o presente e o futuro 

Fonte: ONS [3] 

 

 Na hipótese 1 a decisão consiste em se efetuar o atendimento da carga no 

presente com o uso da água existente nos reservatórios, o que conduz a um custo 

presente baixo, pois não é necessário o uso dos recursos de geração térmica, que 

possuem custo mais elevado. Para a hipótese 2 a decisão consiste em se efetuar o 

atendimento da carga no presente com o despacho de geração térmica, economizando os 

estoques de água armazenados nas usinas hidrelétricas, o que acarreta um custo 

presente alto. Para cada decisão (hipóteses 1 e 2) o sistema estará sujeito às afluências 

futuras, isto é, à ocorrência ou não de chuvas, o que resultará em uma das três 

conseqüências futuras possíveis, conforme mostrado na Figura 2.4, anterior. Com o foco 

no equilíbrio entre o custo de operação e a confiabilidade, o sistema será operado hoje, 

observando-se as possibilidades futuras, visando alcançar o ótimo global, com o menor 

custo possível, minimizando as possibilidades de ocorrência de déficits e/ou vertimentos. 

 O equilíbrio entre o custo de operação e a confiabilidade é obtido através do custo 

do déficit de energia elétrica, que representa o impacto econômico associado à 

interrupção do fornecimento. Este custo é fundamental para a definição da política de 
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operação mais adequada. Um custo do déficit muito baixo pode levar a uma utilização 

excessiva da água armazenada nos reservatórios, com maiores riscos de racionamento 

no futuro. Por outro lado, um custo do déficit muito alto pode ocasionar uma utilização 

excessiva dos recursos termelétricos do sistema, com custo de operação elevado. 

 O ONS deve então optar entre utilizar recursos hidráulicos hoje, evitando o custo 

da geração térmica complementar, ou optar por utilizá-los no futuro, acionando geração 

termelétrica no presente. A representação do custo de cada decisão de planejamento 

pode ser observada na Figura 2.5, a seguir. 

 

 

Figura 2.5 – Função de custo futuro, custo presente e custo total de operação 

Fonte: ONS [3] 

 

 Da Figura 2.5, anterior, numa primeira situação pode-se atender a carga no 

presente integralmente com recursos hidráulicos e neste caso o volume armazenado no 

reservatório desce a zero, o que corresponde a um custo imediato também igual a zero. 

Por outro lado o custo futuro desta decisão operativa é alto, pois será necessário lançar 

mão de fontes térmicas nos períodos de planejamento seguintes. Outra situação operativa 

possível, oposta à anterior, seria o atendimento da carga no presente exclusivamente com 

recursos térmicos, com um custo imediato elevado, o que conduziria a um custo futuro 

baixo, já que os reservatórios chegariam a 100% do volume. A combinação ótima do uso 

das fontes térmicas e hídricas leva à minimização do custo total (custo imediato + custo 

futuro), que é a função objetivo do planejamento da operação do sistema. 
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 Para permitir o tratamento e resolução deste problema de grande porte foram 

desenvolvidos pelo CEPEL os modelos energéticos utilizados no SIN. A cadeia de 

modelos tem horizonte temporal de análise que varia de 5 anos até 1 semana, sendo 

responsável pela definição das estratégias da operação hidrotérmica. O objetivo dos 

modelos de otimização, utilizados no planejamento energético, é definir políticas e 

diretrizes para a operação através da minimização do custo total de operação, sujeito às 

restrições operativas, ambientais e de uso múltiplo da água. 

 Modelo NEWAVE - desenvolvido a partir da década de 90, é utilizado como 

ferramenta para a determinação do despacho hidrotérmico ótimo a médio prazo, 

objetivando uma operação segura e econômica do SIN. Suas características principais 

são: a existência de múltiplos subsistemas interligados, a configuração estática ou 

dinâmica e a modelagem das energias afluentes por um processo auto-regressivo de 

ordem variável. Todas as usinas de um subsistema são agregadas em um reservatório 

equivalente de energia e o processo de otimização, que define as estratégias de 

operação, representa atualmente o SIN por quatro reservatórios, que equivalem aos 

subsistemas Norte, Nordeste, Sul e Sudeste/Centro-Oeste. O modelo percorre diversos 

cenários hidrológicos para o horizonte de cinco anos e verifica o estado do SIN, 

compondo a FCF (valores da água para cada subsistema, em cada estado de armazena-

mento). A FCF é um parâmetro importante na cadeia de modelos, pois traduz para o curto 

prazo (DECOMP e DESSEM/PAT), a estratégia futura de operação dada pelo NEWAVE. 

 Modelo DECOMP – modelo de otimização a usinas individualizadas desenvolvido 

para aplicação no horizonte de curto prazo. Seu objetivo é determinar as metas de 

geração de cada usina de um sistema hidrotérmico, sujeito a afluências estocásticas, de 

forma a minimizar o valor esperado do custo de operação ao longo do período de 

planejamento. Este custo é composto de gastos com combustíveis nas unidades térmicas 

e eventuais penalizações pelo não atendimento (déficits) da demanda. O modelo 

representa as restrições físicas e operativas associadas ao problema (conservação da 

água, limites de turbinamento, defluência mínima, armazenamento, atendimento à 

demanda, etc.), e as incertezas acerca das vazões afluentes aos diversos 

aproveitamentos do sistema, através da representação por cenários hidrológicos. 

 Modelo DESSEM/PAT – modelo otimizador com as mesmas concepções básicas 

de algoritmo do DECOMP, com o diferencial de representar em conjunto (num horizonte 

de até 15 dias), o despacho de cada usina geradora e a topologia da rede de transmissão 

disponível para cada dia. Assim, permite a representação e avaliação dos impactos 
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elétricos, energéticos e de custos das restrições no sistema de transmissão e geração 

decorrentes de manutenções e/ou indisponibilidades forçadas antes do “Dia D” da 

operação em tempo real. O DESSEM/PAT está em fase de validação junto aos agentes 

do setor elétrico e poderá ser utilizado como apoio à decisão, permitindo a formulação de 

propostas de referência para a Programação Diária da Operação - PDO. 

 

 

2.4 Evolução da demanda por energia elétrica e características do 

consumo 

 
 BNDES [21] mostrou que a partir dos anos 50, a taxa de crescimento do consumo 

de energia elétrica no Brasil foi bastante elevada, tendo sido superior à taxa de 

crescimento econômico, fruto da rápida expansão da produção industrial e da extensão 

do abastecimento elétrico a novas áreas do território nacional. Pode-se observar uma 

rápida evolução do atendimento domiciliar do serviço de eletricidade, que saltou de 45% 

em 1970 para aproximadamente 92% a partir do final da década de 90, e do consumo de 

eletricidade per capita, que mais que triplicou neste mesmo período.  

 Embora o ritmo de expansão do consumo brasileiro de eletricidade no final da 

década de 80 tenha arrefecido como resultado de uma grave crise econômica, a sua taxa 

de crescimento continuou sendo superior à da atividade econômica, devido à instalação 

de diversas plantas industriais eletro-intensivas. No período 1981/1990, o consumo total 

de energia elétrica cresceu a uma taxa média anual de 5,9%, enquanto o PIB cresceu, em 

média, 1,6% a.a.. Na década seguinte, 1991/2000, o consumo total de energia elétrica 

cresceu a uma taxa média anual de 4,1%, enquanto o PIB teve crescimento médio anual 

de 2,6%. 

 O consumo de energia elétrica no Brasil em 2007, conforme EPE [22] informou, 

revela que a classe de consumo industrial possui a maior participação (46%), seguida das 

classes residencial e comercial, com 24% e 16%, respectivamente, conforme mostrado na 

Figura 2.6, a seguir. 
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Figura 2.6 – Consumo de energia elétrica em 2007 – % por classe de consumo 

Fonte: EPE [22] 

  

 A trajetória de evolução da carga anual do SIN nos últimos vinte anos e o perfil 

sazonal do consumo, em detalhe mensal e diário, são tratados a seguir com o objetivo de 

mostrar algumas características relevantes do consumo no setor elétrico. A carga de 

energia anual do SIN apresenta a evolução mostrada na Figura 2.7, a seguir, para o 

período de 1988 a 2008, em MWmed. O racionamento de 2001/2002 reduziu substancial-

mente a carga, que em 2001 ficou um pouco abaixo da verificada em 1998. Pode-se 

observar que apenas em 2003 a carga voltou aos patamares verificados no ano 2000. 
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Figura 2.7 – Curva de carga anual do SIN em MWmed – 1988/2008 (*) 

(*) Ano de 2008, valores verificados até maio 

Fonte: ONS [3] 
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 Num detalhamento maior da carga de energia elétrica do SIN, a Figura 2.8, a 

seguir, apresenta a curva de carga mensal verificada, em MWmed, para os anos de 2006 

e 2007, onde observa-se forte sazonalidade, mantida há algum tempo. Percebe-se um 

maior consumo no período outubro/abril, em função do verão/férias, do aumento da 

produção industrial para o Natal e do movimento comercial para as festas de fim de ano. 
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Figura 2.8 – Curva de carga mensal do SIN em MWmed – 2006 e 2007 

Fonte: ONS [3] 

 

 No ciclo diário, observa-se uma elevação do consumo entre 17 e 22 h (horário de 

ponta) conforme mostrado na Figura 2.9, a seguir. Isto ocorre devido à manutenção de 

várias atividades comerciais e industriais neste horário, coincidentes com o início da noite, 

quando ocorre acionamento da iluminação pública e elevação do consumo residencial. 
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Figura 2.9 – Curva de carga diária do SIN – dia típico de agosto/2007 

Fonte: ONS [3] 
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2.5 O crescimento econômico e a evolução da capacidade 

energética 

 

 EPE [23] mostrou que as recentes análises do crescimento do PIB brasileiro, 

principalmente nos últimos dois anos, 2006 e 2007, parecem indicar que tal crescimento 

não tem exercido sobre a demanda de eletricidade as pressões que operavam no 

passado. O crescimento de 5,8% do consumo de eletricidade em 2007 corrobora a 

tendência verificada recentemente, com expansão do consumo de energia a taxas menos 

que 10% superiores às da expansão econômica, respaldada pelo curso de mudanças no 

perfil da produção industrial, mais concentrada em setores de maior valor adicionado, que 

proporcionalmente consomem menos eletricidade. 

 A entrada do gás natural em atividades tradicionalmente consumidoras de energia 

elétrica também reforça o argumento de que a expansão econômica recente esteja 

associada a níveis relativamente menores de intensidade elétrica, relação que não mostra 

indícios de reversão no futuro próximo. EPE [24] indica que em 2007 a oferta interna de 

energia – OIE no Brasil cresceu 5,9%, taxa pouco superior ao crescimento do PIB (de 

5,4%, conforme dados do IBGE). Esse resultado sugere que importantes mudanças 

estruturais podem estar em curso na economia nacional, com aumento da eficiência no 

uso da energia, principalmente da energia elétrica. Especificamente em relação à energia 

elétrica, em 2007 o consumo atingiu 412,6 TWh, com um crescimento de 5,8% em 

relação a 2006. 

 Os fatores citados anteriormente possuem direta relação com as mudanças 

estruturais do consumo e da transformação produtiva, o que tende a alterar as 

composições internas da matriz insumo-produto nacional e também o custo de uma 

eventual falta ou restrição de energia elétrica para a sociedade. 

A diminuição da elasticidade da demanda de energia elétrica pode ser em parte 

explicada pela mudança de comportamento do consumidor brasileiro e pelo investimento 

em máquinas e equipamentos (modernização do parque produtivo), o que ratifica a tese 

do uso mais racional e eficiente de energia elétrica pela indústria, que está utilizando 

métodos, processos e equipamentos mais eficientes no uso da eletricidade.  

O aumento da autoprodução e o maior peso no PIB de setores menos intensivos 

no uso de energia elétrica são fatores que também têm contribuído para essa mudança. 

No consumo residencial, a maior conscientização da população, com compra de bens de 
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consumo duráveis de maior eficiência energética, além do peso do custo da energia no 

orçamento doméstico, têm contribuído para uma redução do desperdício de energia 

elétrica. 

 O acompanhamento da evolução do mercado de energia elétrica, da quantidade e 

das características da oferta de energia elétrica e dos principais indicadores econômicos, 

tanto em nível agregado como detalhado, são fatores relevantes. A análise focada nas 

principais alterações técnicas, econômicas e produtivas verificadas e previstas, associada 

ao acompanhamento da mudança no perfil característico de produtos da indústria, com 

alterações significativas nos montantes financeiros e na tipologia de produtos importados 

e exportados, podem e devem ser investigados detalhadamente, no sentido de se buscar 

uma representação mais adequada para o cálculo do custo marginal do déficit de energia 

elétrica. 

 A avaliação permanente das condições de atendimento do SIN e a evolução dos 

CMOs e dos eventuais riscos de déficit de energia elétrica possuem extrema relevância 

neste contexto. O consumo diferenciado de energia elétrica durante os meses do ano e a 

estrutura de participação dos setores neste consumo, com forte predominância do setor 

industrial (aproximadamente 50% do total), devem ser considerados para a avaliação 

econômica do custo de uma restrição prolongada do uso da energia elétrica. 

 Estas e outras questões, somadas aos diferentes graus e perfis de participação 

dos diversos setores e regiões do país no consumo permitem a visualização da 

importância da correta definição, valoração e aplicação do custo marginal do déficit de 

energia elétrica. Este custo deve incorporar e emitir os sinais técnico-econômicos 

adequados para o planejamento da operação e da expansão do sistema elétrico, visando 

uma avaliação adequada das condições de atendimento ao mercado de energia elétrica 

do país. 
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Capítulo 3 

 

Gerenciamento do risco de déficit de energia 

elétrica 

 

 Este Capítulo 3 procura abordar os principais fatores que relacionam o risco do 

déficit de energia elétrica às atividades de planejamento da operação e da expansão 

do SIN. Seu objetivo é fornecer referenciais teóricos e práticos sobre algumas das 

principais métricas utilizadas na avaliação das condições de atendimento ao mercado 

e na definição da oferta de geração necessária para que sejam atingidos os patamares 

econômicos e técnicos adequados ao SIN. 

 O capítulo começa com uma breve contextualização e com a definição 

conceitual dos déficits de ponta e de energia. Em seguida é efetuada a associação do 

risco ao setor elétrico nacional e ao problema de otimização energética. No item 3.5 é 

apresentado o gerenciamento de risco, onde também pode ser encontrado um breve 

resumo de uma metodologia muito aplicada na área financeira, o VaR (Value-at-Risk). 

Uma parte de seus conceitos é utilizada como ponto de partida para propiciar a 

quantificação do déficit de energia elétrica associado ao risco, a partir de resultados 

encontrados no uso do conceito de cálculo de energia firme. 

 As fontes bibliográficas principais deste capítulo são relatórios técnicos de 

reconhecidas entidades atuantes no setor elétrico nacional, como ELETROBRÁS 

[11,25], CEPEL [12,26] e ONS [27]. Foram consideradas também partes de artigos 

publicados por especialistas e estudiosos em canais de comunicação técnica ou 

seminários, que estão relacionados nas Referências Bibliográficas. Estes documentos 

podem servir de base para quaisquer estudos relacionados ao risco e ao custo do 

déficit de energia elétrica. 

 O entendimento deste capítulo, associado às informações e conceitos 

apresentados nos capítulos anteriores fornecerão a base necessária para a 

abordagem, no Capítulo 4, do custo marginal do déficit de energia elétrica no Brasil e, 

no Capítulo 5, da proposta de uma nova metodologia para seu cálculo. 
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3.1 Contextualização 

 

 Conforme já explicitado no Capítulo 2, o SIN possui características peculiares, 

que precisam ser consideradas nas atividades de planejamento da operação e 

expansão. A predominância da geração de fonte hidrelétrica e a existência de várias 

usinas com grandes reservatórios de regularização plurianual são fatores relevantes 

para a tomada de decisões. 

 Dada a distante localização da maioria dessas usinas em relação aos centros 

de carga, além das diversidades ou complementaridades hidrológicas que as diversas 

bacias hidrográficas apresentam entre si, foi necessária a construção de um extenso 

sistema de transmissão. Os grandes troncos de interconexão regional propiciam uma 

significativa flexibilidade operacional, na medida em que permitem a transferência de 

energia entre subsistemas, reduzindo a necessidade de complementação térmica bem 

como a probabilidade de ocorrência de déficits de energia elétrica. 

 Em sistemas elétricos com essas características as decisões imediatas de 

operação no presente afetam as condições operativas futuras. Uma geração 

hidrelétrica maior, através do uso dos estoques de água armazenada, possui um custo 

imediato menor, pois o sistema atende o mercado sem a necessidade de gerar muita 

energia térmica complementar, que é mais cara. Entretanto, tal decisão pode 

comprometer a qualidade de suprimento no futuro, caso as energias naturais afluentes 

não sejam suficientes para o atendimento ao mercado. Por outro lado, as decisões 

operativas presentes são tomadas tendo por base as expectativas de evolução futura 

da carga, da expansão programada da oferta, dos limites das interligações inter-

regionais e da disponibilidade de geração de energia elétrica. Assim, o planejamento 

da operação é um processo de decisão que pode ser entendido como acoplado no 

tempo, ou seja, o futuro traz informações para melhor operar no presente, e a decisão 

tomada no presente afeta os resultados futuros. 

 No SIN atualmente o grau de regularização do sistema puramente hidráulico 

ainda é plurianual. No entanto, nos últimos anos, boa parte da expansão da oferta de 

energia elétrica tem sido dada através da construção de usinas hidrelétricas a fio 

d’água, praticamente sem capacidade de regularização, o que diminui gradativamente 

a capacidade desejável de regularização do sistema. O crescimento expressivo da 

carga e do parque térmico de custo variável elevado, que atrasa a sua entrada em 
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operação por ordem de custo, explicam também o sistemático esvaziamento anual dos 

reservatórios nos últimos anos. 

 ONS [27] mostrou que as condições de atendimento ao mercado de energia 

elétrica são influenciadas por vários fatores, sendo alguns dos mais importantes 

citados a seguir: 

 

• taxa de crescimento do mercado, em grande parte função da renda da 

população e do crescimento da economia; 

• programas previstos de obras de expansão da geração e da 

transmissão; 

• disponibilidade dos equipamentos de geração, transmissão e 

transformação; 

• disponibilidade de água nas usinas hidrelétricas; 

• disponibilidade de combustível nas usinas termelétricas. 

 

 A predominância hidrelétrica da geração do SIN torna o atendimento ao 

mercado consumidor bastante dependente do volume de água armazenado nos 

reservatórios e das vazões afluentes às usinas. Esta dependência tem uma influência 

direta no cálculo do risco de não atendimento pleno do mercado de energia elétrica.  

 Além disso, o comportamento anual sazonal das vazões naturais afluentes, em 

geral com um período de vazões favoráveis – período úmido ou chuvoso – de 

dezembro a abril, e um período de vazões desfavoráveis – período seco – de maio a 

novembro, também é um fator relevante e intrínseco ao SIN. Isto denota a importância 

da consideração dessas características no planejamento da operação e da expansão 

do mesmo, de forma a se buscar uma baixa probabilidade de déficit, com o menor 

custo possível para a sociedade (baixo risco e modicidade tarifária). 
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3.2 Déficit de potência e de energia 

 

 ELETROBRÁS [11,25], NASCENTES [5] e FORTUNATO et al. [19] apresentam 

dois tipos básicos de déficits: déficit de potência e déficit de energia, descritos 

resumidamente a seguir. 

 O déficit de potência ou interrupção ocorre, em geral, devido a indisponibilidades 

imprevisíveis e de curta duração, por falhas de equipamentos de transmissão, distribuição 

ou geração. Inclui-se neste caso a redução na capacidade máxima de geração provocada 

pela diminuição da queda líquida dos reservatórios, a falta de água nas usinas 

hidrelétricas e devido aos erros de previsão das afluências e de previsão da demanda. O 

risco deste déficit é medido pela probabilidade da demanda não ser atendida em um 

determinado intervalo de tempo e depende do grau de confiabilidade de cada 

equipamento do sistema, ou da freqüência relativa em que uma usina hidrelétrica está em 

condições operativas de queda líquida que reduzam sua potência máxima. 

 O déficit de energia, que traz como conseqüência um racionamento, tem em geral 

uma duração maior e é de natureza estrutural. Possui ainda impactos econômicos e 

sociais mais amplos que as interrupções e é, em geral, previsível. Decorre normalmente 

de uma deficiência estrutural de disponibilidade de energia, sendo causado por 

insuficiência de energia armazenada nos reservatórios devido à ocorrência de situações 

hidrológicas críticas, pelo atraso de obras importantes para o sistema, ou pela 

insuficiência de investimentos na expansão em relação ao crescimento real da demanda. 

A probabilidade de déficit, devido a situações hidrológicas críticas, pode ser calculada 

principalmente com base na capacidade de armazenamento do sistema e nas tendências 

hidrológicas (probabilidade de ocorrência de afluências futuras). Por ser na maioria dos 

casos previsível, um grande racionamento futuro pode ser minimizado programando-se, 

com a devida antecedência, gerações de emergência (maior geração térmica), medidas 

de racionalização e conservação ou medidas operativas sistêmicas (ajustes nas políticas 

de intercâmbios inter-regionais, flexibilização de requisitos elétricos, etc.). 

 As abordagens apresentadas a seguir estarão focadas no déficit de energia, 

considerando as características da geração do SIN e a natureza estocástica (incerteza) 

do problema da operação hidrotérmica no atendimento ao mercado consumidor de 

energia elétrica brasileiro. 
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3.3 O risco associado à expansão da geração e ao crescimento do 

mercado 

 

 O planejamento da expansão da oferta de energia é uma tarefa realizada pela 

EPE/MME e um dos produtos inseridos neste contexto é o Plano Decenal de Expansão 

de Energia – PDE. 

 O PDE tem periodicidade anual e um horizonte de análise de dez anos, onde 

devem ser apresentadas as decisões relativas à expansão da geração e da transmissão, 

definindo os empreendimentos e sua alocação temporal, de forma a atender à demanda 

de energia do mercado segundo critérios de garantia de suprimento pré-estabelecidos. 

 CNPE [28] estabeleceu que o critério de garantia de suprimento adotado para o 

planejamento da expansão é que o risco de insuficiência da oferta de energia elétrica – 

risco de déficit - no SIN não exceda a 5% das séries de energias afluentes simuladas. 

 Adota-se ainda, como critério para a elaboração das alternativas de expansão da 

geração, a igualdade entre o CMO e o CME, para cada ano do período estudado, com o 

objetivo de atender o interesse público e garantir a modicidade tarifária. Resumidamente, 

dado um determinado custo marginal do déficit, o planejamento da expansão da geração 

deve atender ao critério de segurança estabelecido pelo CNPE e, simultaneamente, ao 

critério da expansão econômica com a igualdade entre o CMO e o CME. De acordo com 

EPE [29], o fato do planejamento adotar, adicionalmente, este critério da expansão 

econômica parte do princípio de que, mesmo com os níveis de garantia assegurados, por 

vezes a expansão do parque gerador pode ser desejável do ponto de vista econômico 

caso ela seja mais barata do que o incremento do custo de operação. 

 O critério de expansão econômica (igualdade entre CMO e CME), estabelece que 

a capacidade do sistema deverá ser expandida quando o custo marginal de operação for 

maior ou igual ao custo marginal de expansão, respeitando-se o critério de garantia de 

suprimento citado anteriormente. Assim, o planejamento da expansão programa, em 

função de uma avaliação econômica, obras para atendimento à demanda prevista com 

base num risco de insuficiência de oferta ou déficit aceito como critério de garantia. 

 Existem relações muito acentuadas entre risco de déficit, CMO e CME, que afetam 

tanto a expansão como a operação energética do SIN. O custo marginal do déficit de 

energia elétrica tem papel preponderante nestas relações. 
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 Na Figura 3.1, a seguir, pode-se observar graficamente o comportamento do CMO 

e do CME em função da carga. O eixo horizontal representa a carga do sistema e o eixo 

vertical representa o custo marginal. 

 

 
 Figura 3.1 – Custo Marginal X Carga do Sistema 

Fonte: D´ARAUJO [1] 

 

 Na Figura 3.1, anterior, a reta vertical tracejada em azul mostra a carga que iguala 

o CMO ao CME, conhecida como carga crítica, onde está situado o ponto ótimo de 

expansão. A curva vermelha, parabólica, representa o CMO e o que pode acontecer com 

este custo caso resolva-se suprir demandas crescentes sem expansão do parque 

instalado. À medida que a carga aumenta, o CMO sobe, pois utiliza-se obrigatoriamente 

mais geração térmica (fonte energética mais cara), como também ocorre maior propensão 

a um déficit de energia em algum momento futuro, que possui um custo mais elevado. 

 A curva verde, linear, representa o CME, isto é, quanto custa atender a demanda 

crescente com a expansão do sistema hidrotérmico, o que indica que, à medida que a 

carga aumenta, mais caro ficará expandir este sistema. Isto ocorre porque, dado à busca 

da economicidade, as fontes energéticas mais baratas já estão em operação, restando 

para a expansão fontes em princípio mais caras do que aquelas já utilizadas. 

 Se o custo marginal do déficit aumenta, a curva vermelha, parabólica, se desloca 

para a esquerda, tal como na curva vermelha tracejada. Isso significa que, para uma 

mesma carga, o novo CMO é mais alto do que o anterior, pois os prováveis déficits 

futuros agora custam mais. Esta curva tracejada do CMO corta a curva do CME numa 
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carga crítica menor, indicando que o sistema já deveria ter sido expandido antes. Neste 

caso, se a expansão não foi ou não será feita, pode-se estar numa situação de risco 

superior ao desejado. 

 Para a questão da curva do custo marginal de déficit de energia elétrica para o 

Brasil não existe até agora uma resposta totalmente satisfatória. Devido às 

características do sistema hidrotérmico brasileiro, não são encontrados, na 

experiência internacional, muitos exemplos que possam ser diretamente aplicados ao 

SIN. D´ARAUJO [1] mostrou que um dos poucos exemplos de sistema de grande porte 

e com semelhanças em relação ao brasileiro é o da província de Quebec, no Canadá. 

A Hydro-Quebec, empresa estatal responsável pelo sistema, também faz uso de uma 

cadeia de modelos muito semelhante à brasileira, e utiliza uma curva de custo de 

déficit em três patamares. Para déficits de mais de 12% da carga é associado um 

altíssimo custo, mas para déficits menores, de até 3% da carga, o valor é bem mais 

baixo (aproximadamente 1,5% do valor do patamar mais caro), pois Quebec pode, em 

princípio, comprar energia dos estados americanos vizinhos. O mais importante neste 

caso é que a curva em degraus crescentes é uma forma de "função penalidade" que 

possibilita uma utilização mais eficiente da reserva hídrica, diferente do que pode 

acontecer caso se utilize uma curva de patamar único. 

 O risco de déficit apresenta também uma relação direta com a evolução da carga e 

com a oferta de energia elétrica. O modelo setorial do governo Lula exige contratação de 

100% da demanda por parte de todos os agentes de consumo e para isto prevê a 

realização periódica de leilões de energia. Entretanto, como a expansão da oferta de 

geração para o atendimento ao mercado baseia-se nos critérios de garantia de 

suprimento e expansão econômica mostrados anteriormente, há um risco de déficit 

intrínseco associado a esta expansão. 

 Assim, pode ocorrer elevação do risco de déficit, principalmente no âmbito do 

planejamento da operação energética, em duas situações estruturais básicas: 

 

 i- pelo lado da demanda, caso ocorra um crescimento mais acentuado do mercado 

consumidor, acima daquele previsto à época dos estudos de expansão; 

 ii- pelo lado da oferta, caso ocorra atraso ou não realização dos leilões de energia, 

ou também se houver atraso relevante na entrada em operação de empreendimentos 

importantes para o setor. Uma redução exagerada e/ou por longo período na 
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disponibilidade de combustíveis para geração térmica pode também vir a configurar uma 

situação de aumento do risco de déficit. 

 

 As características do SIN, com forte predominância de geração hidráulica, 

acrescentam ao risco de déficit alguns aspectos conjunturais, que são também avaliados 

no planejamento da operação energética do sistema. Neste caso, o regime de chuvas 

desempenha um papel essencial na disponibilidade de água nos reservatórios e, como 

conseqüência, na oferta final de energia elétrica. O acompanhamento do nível de 

armazenamento e da tendência recente das vazões que chegam aos reservatórios, 

notadamente no período úmido, que possui grande incerteza quantitativa, são fatores 

importantes para uma correta análise dos riscos de déficit associados à operação do SIN. 

 

3.4 A otimização energética e o risco de déficit 

 

 A otimização dos custos operativos do SIN parte do princípio de que existe uma 

penalização pelo não suprimento ao mercado de energia elétrica, que é representada pela 

consideração do custo marginal do déficit. Esta penalização é a forma de estabelecer o 

compromisso entre os objetivos de minimizar os custos operativos e assegurar uma 

qualidade de suprimento adequada para o sistema. Existem duas abordagens para o 

tratamento deste problema. 

 Na primeira, o custo associado aos déficits de energia deve refletir a redução nas 

atividades econômicas provocada pelo não suprimento de energia elétrica ao mercado. 

Devido à dificuldade de quantificação dos efeitos macroeconômicos, a adequação de uma 

estratégia de operação pode ser avaliada por uma segunda abordagem, a partir da 

confiabilidade dada ao suprimento energético pela estratégia operativa escolhida. Assim, 

a partir de um nível de risco pré-fixado minimiza-se o custo esperado da operação, de 

forma que a estratégia atenda ao nível de confiabilidade desejado. 

 Até meados da década de 90, dentro do ambiente cooperativo até então existente, 

o planejamento da expansão do sistema gerador brasileiro baseava-se na pré-fixação do 

risco anual de déficit de energia. Isto permitia o cálculo do custo implícito do déficit de 

energia – CIDE, que era usado pelos estudos de planejamento da operação energética 

para o cálculo das estratégias de operação. GUIDO e DUARTE [30] mostraram que o 

último cálculo do CIDE ocorreu no Plano Decenal de Geração 1997/2006. 



44 

 Com a sinalização da necessidade de criação de um ambiente competitivo no 

segmento de geração, foi preemente a construção de uma função custo do déficit que 

apresentasse o verdadeiro impacto econômico para a sociedade de uma escassez de 

energia elétrica. Assim, tanto o planejamento da expansão como o planejamento da 

operação energética passaram a utilizar um custo explícito do déficit de energia elétrica, o 

que tornou o risco de déficit um resultado das políticas operativas adotadas pelos 

modelos computacionais para o atendimento ao mercado com o menor custo possível. 

 O planejamento da operação energética do SIN, responsabilidade do ONS, visa a 

utilização ótima dos recursos disponíveis para a geração de energia elétrica, propiciando 

um serviço com alto grau de confiabilidade e custo reduzido para a sociedade. Chamado 

de custo total de operação, este é composto pelo custo variável unitário – CVU (custo de 

operação/despacho das usinas térmicas por unidade de energia) acrescido do custo 

marginal de déficit de energia elétrica, além de algumas penalidades associadas ao 

problema. 

 MARCATO [20] abordou o problema da otimização energética do sistema 

hidrotérmico brasileiro, onde a função objetivo consiste na minimização do custo total de 

operação, respeitando-se as restrições do problema. Este problema pode ser apresentado 

da seguinte forma esquemática simplificada. 

 

Função Objetivo 

Minimizar: Custo Total de Operação (Custo Imediato + Custo Futuro5) 

 

Restrições 

Equações de Balanço Hídrico6 

Equações de Atendimento da Demanda7 

Restrições Operativas - usinas hidráulicas, usinas térmicas e limites de intercâmbio 

 

 

 

 

 
5O custo futuro é condicionado pela Função de Custo Futuro – FCF. 
6As equações de balanço hídrico são representadas por: Nível Final = Nível Inicial + Afluência – Geração 
Hidráulica – Vertimento – Evaporação. 
7As equações de atendimento da demanda são representadas por: Demanda = Geração Hidráulica + 
Geração Térmica + Importação – Exportação + Déficit. 
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 Uma métrica bastante utilizada nos estudos de avaliação das condições de 

atendimento ao mercado de energia elétrica é o risco de déficit. Em termos práticos, o 

risco de déficit em cada ano do horizonte de estudo é o resultado de uma simulação onde 

se mede a freqüência relativa das séries sintéticas de energias afluentes com algum 

déficit de energia, ou seja, a razão entre o número de séries com algum déficit sobre o 

total de séries simuladas, conforme mostrado na Equação 3.1, a seguir. 

 

 

100
simuladas séries de total

déficit algum com séries de número
(%) xDéficitdeRisco =         (3.1) 

 

 

 Conforme ONS [27] mostrou, o risco de déficit de energia elétrica é calculado 

por meio de simulações probabilísticas com os modelos de otimização. Estes modelos 

indicam a ocorrência de déficits não somente quando há o esgotamento total do 

armazenamento, mas também em situações em que os custos marginais de operação 

são superiores ao valor esperado do custo futuro do déficit, o que caracteriza, nestes 

casos, uma situação de racionamento preventivo. Estas situações em que ainda não 

se esgotaram todos os recursos energéticos, mas o racionamento preventivo foi 

acionado na simulação, indicam que é mais econômico recuperar o armazenamento 

do sistema no presente em detrimento ao completo atendimento da carga, evitando-se 

um corte futuro de maior profundidade e consequentemente de maior custo. 

 

3.5 Gerenciamento do risco e associação com o déficit de energia 

elétrica 

  

 PAMPLONA [31] mostrou que na área de finanças vem se destacando o uso de 

uma métrica que estima a máxima perda esperada, a um determinado nível de 

significância, para um período definido. Esta métrica, conhecida como Value-at-Risk – 

VaR (em português, “Valor em Risco”) ganhou importância pela facilidade de sua 

determinação e pelos seus propósitos, que permitem o fornecimento de informações 

gerenciais relevantes, o apoio à decisão e o estabelecimento de limites para alocação de 

recursos, sendo uma forma de avaliação de desempenho ajustada ao risco. 
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 O VaR é a perda máxima esperada de uma carteira/investimento, a um nível de 

significância de x�% (ou nível de confiança de 1 - x �%), dentro de um dado horizonte de 

tempo. SAIN [32] mostrou que, a partir de uma distribuição de resultados projetados para 

uma carteira num certo horizonte de tempo, o VaR pode corresponder, por exemplo, ao 

valor que não seja inferior a apenas 5% dos resultados ou, de outra forma, que não seja 

superior a 95% dos resultados, conforme Figura 3.2, a seguir. 

 

 

Figura 3.2 – Visão gráfica do VaR 

Fonte: SAIN [32] 

 

 O VaR de uma carteira contendo um único ativo pode ser calculado com a 

Equação 3.2, a seguir. 

 

     VaR = α . X . σ                      (3.2) 

 

Onde: 

α  = nº de desvios-padrão de uma distribuição normal padronizada que representa o 

nível de confiança desejado. 

X = valor de mercado da carteira. 

σ  = volatilidade do ativo. 

 

 A possibilidade de associação de um valor a um risco pré-definido utilizando-se 

a distribuição normal de probabilidades é o ponto fundamental da metodologia descrita 
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anteriormente que servirá de base para propiciar a quantificação do déficit de energia 

elétrica associado ao risco (probabilidade de ocorrência). 

 Considerando o contexto do planejamento da operação energética, este 

trabalho utilizou como base as informações do PEN, que tem como objetivo apresentar 

as avaliações das condições de atendimento ao mercado previsto de energia elétrica 

do SIN para o horizonte de cinco anos à frente. A análise do máximo mercado a ser 

atendido foi baseada no cenário de referência do PEN 2008, associada à configuração 

de geração do último mês do período de estudo (dezembro/2012). Para os estudos 

energéticos realizados neste item foi utilizado o Modelo de Simulação a Usinas 

Individualizadas para Subsistemas Hidrotérmicos Interligados – SUISHI-O, versão 

6.11.3, que usa como base de dados o cadastro de informações do modelo NEWAVE. 

 Numa primeira etapa, a partir do parque gerador hidráulico previsto para estar 

instalado em dezembro/2012, foram simuladas todas as setenta e seis séries 

hidrológicas (1931 a 2006) do histórico de vazões afluentes até então consistido 

quando da realização deste estudo. Para cada uma das séries foi obtido o máximo 

mercado que seria atendido por este parque gerador hidráulico, através do módulo de 

determinação de energia firme do modelo SUISHI-O. CEPEL [33] mostrou que a 

energia firme de um sistema hidráulico é o maior mercado de energia que o sistema 

pode atender de modo a não ocorrerem déficits de energia, supondo-se a ocorrência 

da série histórica de afluências. A energia firme do SIN, determinada pelo modelo 

SUISHI-O para a configuração hidráulica de dezembro/2012 foi de 41.549 MWmed. 

 A partir do valor encontrado anteriormente foi então acrescentada a geração 

média de pequenas usinas prevista para o ano de 2012 (3.565 MWmed) e a geração 

térmica máxima média prevista para este mesmo ano (17.250 MWmed), calculando-se 

assim o maior mercado mensal total do sistema hidrotérmico brasileiro a ser atendido 

sem ocorrência de déficit de energia, com um valor de 62.364 MWmed, para o mês de 

dezembro/2012. O mesmo procedimento foi realizado com todas as séries históricas 

simuladas. Com base nos setenta e seis valores encontrados foram calculados alguns 

parâmetros estatísticos (mínimo, máximo, média, desvio padrão, variância, etc.) e 

também efetuada uma avaliação da distribuição de freqüência, com base em seis 

intervalos, conforme mostrado na Tabela 3.1 e na Figura 3.3, a seguir. O desvio 

padrão encontrado foi de 44,28 MWmed. 
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 Tabela 3.1 – Distribuição de freqüência 

 
frequência frequência frequência

relativa percentual acumulada
1 62.364,04  62.367,86  44 58 58
2 62.367,87  62.371,70  24 32 89
3 62.371,71  62.375,54  5 7 96
4 62.375,55  62.379,37  1 1 97
5 62.379,38  62.383,21  1 1 99
6 62.383,22  62.387,05  1 1 100

Intervalo
MWmed 

(min)
MWmed 

(max)
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 Figura 3.3 – Freqüência relativa por intervalo (distribuição) 

 

 Para permitir o uso de um termo mais adequado ao estudo do déficit de energia 

elétrica e seu custo, os valores encontrados para o mercado mensal, em MWmed, 

foram transformados em consumo mensal de energia elétrica, em GWh. Assim, os 

valores do déficit de energia elétrica são dados pela diferença entre o consumo de 

energia elétrica permitido por cada série simulada e o consumo “firme”. O consumo 

mensal “firme” encontrado (44.857 GWh) e seu desvio padrão (31,88 GWh) são 

provenientes do processo de determinação da energia firme, ou seja, este consumo 

“firme” é o consumo sem ocorrência de déficit, já que pretende-se determinar, 

posteriormente, a relação entre cada possível déficit e o custo associado ao mesmo. 

 Considerando o fato de que os resultados da simulação são independentes, 

podemos, pelo Teorema do Limite Central, admitir que o consumo de energia elétrica 

segue uma distribuição Gaussiana ou Normal N (µ,σ), com média µ e desvio padrão 

σ. Neste caso pode-se efetuar a transformação dos resultados encontrados em uma 
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distribuição normal padrão N (0,1) e assumir que os mesmos formam uma distribuição 

normal Z dada pela Equação 3.3, a seguir. 

 

)(

)(

σpadrãoDesvio

DDéficit
Z =      (3.3) 

 

 A Equação 3.4, a seguir, complementa a Equação 3.3, anterior, e permite a 

realização dos demais cálculos necessários. 

 

σ.)("" ZDDéficitfirmeConsumopermitidoConsumo ==−   (3.4) 

 

 A tabela da distribuição normal padrão N (0,1) pode ser consultada no 

Apêndice I. Partindo-se do desvio padrão encontrado e aplicando-se a Equação 3.4, 

anterior, sobre uma distribuição normal padrão, são encontrados os valores do déficit 

e pode-se determinar a distribuição de probabilidades associada aos resultados. A 

Tabela 3.2 e a Figura 3.4, a seguir, mostram os riscos, isto é, a probabilidade de 

ocorrência (1 - φ), e os respectivos valores de déficits de energia elétrica. 

 

Tabela 3.2 – Risco (probabilidade de ocorrência) x Déficit de energia elétrica 

 

Probabilidade (%) Déficit (GWh) Probabilidade (%) Déficit (GWh)
0% 0,00 26% 22,51
1% 0,80 27% 23,56
2% 1,59 28% 24,61
3% 2,39 29% 25,70
4% 3,22 30% 26,84
5% 4,02 31% 27,99
6% 4,81 32% 29,17
7% 5,61 33% 30,41
8% 6,44 34% 31,69
9% 7,24 35% 33,03
10% 8,07 36% 34,43
11% 8,89 37% 35,90
12% 9,72 38% 37,46
13% 10,58 39% 39,08
14% 11,41 40% 40,84
15% 12,27 41% 42,75
16% 13,13 42% 44,79
17% 14,03 43% 47,05
18% 14,92 44% 49,57
19% 15,81 45% 52,44
20% 16,71 46% 55,82
21% 17,63 47% 59,97
22% 18,59 48% 65,45
23% 19,54 49% 74,12
24% 20,50 50% 124,05
25% 21,49  
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 Figura 3.4 – Distribuição dos resultados do déficit de energia elétrica 

 

 Os riscos (probabilidade de ocorrência) e os déficits de energia elétrica 

associados, com uma discretização de 1%, mostrados na Tabela 3.2 e Figura 3.4, 

anteriores, foram considerados como insumos para a determinação do valor do custo 

marginal de déficit a partir do enfoque pela análise de risco, utilizando a proposta de nova 

metodologia de cálculo, conforme apresentado no item 5.4 do Capítulo 5. 
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Capítulo 4 

 

Histórico das metodologias de custo marginal do 

déficit de energia elétrica usadas no Brasil 

 

 O custo associado ao déficit de energia elétrica é um fator muito relevante nos 

estudos que avaliam as condições de atendimento ao SIN. Este custo deve 

representar o real valor da energia elétrica não suprida para a sociedade, refletindo 

aspectos sociais, econômicos e políticos advindos com um racionamento. No setor 

elétrico brasileiro, o custo marginal do déficit de energia elétrica é importante para: 

 
• Planejamento da Expansão - realizado pela EPE e MME, compreende 

programas de obras de geração/transmissão, leilões de energia, etc; 

• Planejamento da Operação - realizado pelo ONS, compreende 

montantes de geração térmica e hidráulica, intercâmbios regionais e 

internacionais, programação de manutenções, etc; 

• Comercialização de Energia - contratação de energia no mercado 

regulado e comercialização a curto prazo, na CCEE, ao preço de 

liquidação de diferenças. Contratação de energia no mercado livre; 

• Política de Racionamento – atribuição do MME. 

 

 Este Capítulo 4 apresenta uma introdução sobre o custo marginal do déficit de 

energia elétrica, histórico e metodologias conhecidas e as formas de aplicação deste 

custo no setor elétrico brasileiro. O capítulo é finalizado com a atualização de um 

estudo realizado em 2001 pelo CEPEL, utilizando valores de PIB e consumo de 

energia elétrica entre os anos de 1995 e 2007. 

 Destaca-se que grande parte deste capítulo possui como fontes bibliográficas 

alguns relatórios e notas técnicas de reconhecidas entidades atuantes no setor, como 

ELETROBRÁS [11,25], CEPEL [12,14,26], ONS [27] e ANEEL [34]. Também foram 

consideradas partes de artigos publicados por especialistas e estudiosos em canais de 

comunicação técnica ou seminários, relacionados nas Referências Bibliográficas. 
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4.1 Considerações iniciais 

 

 O Setor Elétrico Brasileiro fez, há alguns anos, esforços consideráveis para 

calcular o custo marginal do déficit, que tem relação direta com a representação da 

variação da intensidade do uso da energia elétrica na composição do PIB. O problema 

de programação do setor elétrico em princípio não diferiria daquele das demais 

unidades econômicas: capacidade instalada em excesso encarece o produto final, 

subinvestimento causa transtornos aos consumidores pela falta do produto. 

Entretanto, fatores específicos do setor tornam esta questão mais relevante e crucial, 

como por exemplo: 

 

• a forte inter-relação com a sociedade e a economia, fazendo com que a 

falta de energia elétrica seja propagada e muito mais sentida que a 

ausência de outros produtos; 

• a grande defasagem de tempo entre a decisão de construir uma usina e 

sua efetiva entrada em operação, o que indica a necessidade de se 

trabalhar com uma margem de segurança maior; 

• o fato do consumo de energia elétrica ser instantâneo, no mesmo instante 

da produção, não existindo o conceito tradicional de estoque regulador para 

fluxo de abastecimento do mercado. 

 

O custo marginal do déficit de energia elétrica já era considerado há algumas 

décadas nos estudos relativos ao nível de garantia do suprimento de energia elétrica 

do país. Até o início da reformulação do setor elétrico (iniciada nas décadas de 80 e 

90 do século passado), os estudos energéticos utilizavam em suas simulações e 

análises o custo implícito de déficit como parâmetro, custo este determinado a partir 

de um nível de risco pré-estabelecido para o não atendimento do mercado. 

Entretanto, devido à esperada criação de um mercado competitivo no setor, 

associada à separação das atividades e responsabilidades relativas ao planejamento e à 

operação do sistema, houve a necessidade da existência de uma metodologia para a 

determinação do custo social explícito do déficit de energia elétrica. 

Do ponto de vista legal, o Decreto nº. 2.655, de 2 de julho de 1998, estabelece que 

o custo marginal do déficit de energia elétrica deve ser levado em consideração para a 
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determinação dos preços do mercado de curto prazo, ocasionando um importante impacto 

na comercialização de energia elétrica. Entretanto, numa análise mais abrangente pode-

se perceber ainda a relevância do custo marginal do déficit para os estudos/análises da 

expansão e da operação energética, influindo também numa eventual política de 

racionamento. 

ANEEL [34] determinou que tal parâmetro, na prática, deve retratar o quanto custa 

para a sociedade a eventual insuficiência de oferta de energia elétrica e, nesse sentido, o 

impacto do corte de energia elétrica no PIB é considerado uma das formas mais 

consistentes de valoração da importância econômica da energia elétrica, embora não seja 

a única metodologia aplicável para este fim. 

 

4.2 Histórico e Metodologias 

 

 Diversos trabalhos foram executados no país pelo extinto órgão de planejamento 

da expansão do setor, o Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos – 

GCPS, principalmente no final da década de 80, com o objetivo de efetuar uma avaliação 

do custo explícito do déficit, a partir da utilização dos dados das contas nacionais e do 

consumo industrial de energia elétrica, em conjunto com as matrizes insumo-produto – 

MIP, disponíveis naquela época. ELETROBRÁS [11,25] utilizou uma metodologia 

empregando os chamados custos marginais setoriais, que, dada uma função de 

produção, permitem determinar as perdas marginais do PIB brasileiro por restrição de 

suprimento de energia elétrica em cada setor da economia. Os custos foram obtidos com 

dados da MIP e com o emprego de técnicas de análise de regressão envolvendo taxas de 

variação do PIB, das produções setoriais e dos consumos setoriais de energia elétrica. 

 Devido à não publicação das MIP nacionais, foram utilizados, em 1988, os 

dados da matriz do ano de 1975 na definição da curva em patamares do custo 

marginal de déficit. CEPEL [26] atualizou os custos marginais de déficit para valores 

de 1996, considerando a variação da parcela de energia elétrica na composição do 

PIB, resultando na curva de custo marginal do déficit em quatro patamares adotada no 

ciclo decenal de planejamento da expansão a partir de 1997, valorada em US$/MWh. 

 A resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia – GCE nº. 109, de 24 de 

janeiro de 2002, estabeleceu, em seu art. 6º, que até 31 de dezembro de 2002, ou até que 

a ANEEL definisse nova metodologia, a curva de custo marginal do déficit de energia 

elétrica seria aquela função em quatro patamares adotada, desde 1997, nos estudos de 
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planejamento da expansão dos sistemas elétricos do MME. A curva de custo marginal do 

déficit definida pela resolução GCE nº. 109/2002, foi obtida pela atualização cambial  

(US$ 1,00 = R$ 2,50) dos valores constantes do estudo do ciclo decenal de planejamento 

da expansão. 

 Como visto anteriormente, considera-se fator determinante da função de custo 

marginal do déficit a relação entre o consumo de energia elétrica e a evolução do PIB. 

Para determinação de tal relação, é essencial a existência de dados atualizados, 

sobretudo no que se refere à MIP para os diversos setores da economia. Segundo o 

IBGE a última MIP completa disponível refere-se ao ano de 1996 e, portanto, não 

considera importantes mudanças no setor elétrico, como por exemplo, os efeitos do 

racionamento de 2001/2002. A dificuldade de obtenção de dados setoriais detalhados, 

pois a MIP brasileira não tem sofrido atualização rotineira, é certamente um dos 

maiores limitadores da utilização desta metodologia. 

 O CEPEL, contratado pela ANEEL em 1999, realizou um estudo sobre o custo 

marginal do déficit, concluído em 2001, onde foi efetuada uma avaliação do impacto 

econômico da escassez de energia elétrica, com discussões sobre as bases 

metodológicas para o cálculo do custo marginal do déficit e os aperfeiçoamentos e 

alternativas possíveis. CEPEL [12] apresentou uma metodologia que consistia no uso de 

técnicas de regressão linear para calcular a relação entre o PIB e o consumo total de 

energia elétrica - CTEE, mas nesse caso foram utilizadas séries históricas agregadas, no 

período de 1990 a 1998. 

 CEPEL [12] permitiu a obtenção da estimativa do custo marginal do déficit de 

energia elétrica para 1998, multiplicando-se a estimativa da elasticidade entre PIB e 

CTEE pela produtividade de energia elétrica. A atualização monetária para o ano de 2000 

utilizou a variação acumulada no período pelo IGP-DI, que é o índice utilizado pelo Banco 

Central do Brasil como indicador do deflator implícito do PIB8. A metodologia indicou 

aderência à realidade e simplificava a obtenção e atualização do custo marginal de déficit. 

 

 

 

 

 
8Deflator implícito do PIB é o índice utilizado para converter valores correntes em valores constantes, 
neutralizando o efeito da inflação e permitindo a realização de comparações válidas entre os valores da série 
histórica do PIB. 
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 ANEEL [34] forneceu subsídios para que fosse possível a regulamentação da 

curva do custo marginal do déficit de energia elétrica e do limite máximo do preço de 

mercado de curto prazo, apresentando os resultados referentes à realização de 

simulações com alguns índices econômicos para atualização daquela função de custo 

marginal do déficit em quatro patamares determinada para uso pela resolução GCE nº. 

109/2002. Esta Nota Técnica, ANEEL [34], concluiu pela indicação da manutenção desta 

curva em quatro patamares, com atualização monetária pelo IGP-DI, por ser um índice 

que refletia a natureza e evolução do produto energia elétrica. 

 Após realização de Audiência Pública no final do ano de 2003, a ANEEL 

apresentou uma curva de custo marginal de déficit em quatro patamares, atualizada pela 

variação do IGP-DI entre novembro de 2001 e novembro de 2003, que deveria ser 

utilizada para a determinação dos preços do mercado de curto prazo entre a primeira e a 

última semana operativa de 2004, conforme ANEEL [35] determinou. Esta curva é 

atualizada, desde então, com base na variação anual do IGP-DI. Os valores do custo 

marginal do déficit de energia elétrica utilizados durante o ano de 2008 são mostrados no 

item 4.3, a seguir. 

 

4.3 Utilização do custo marginal do déficit no setor elétrico 

 

 No setor elétrico tem-se aplicações distintas do custo marginal do déficit de 

energia elétrica (patamar único ou quatro patamares) devido aos diferentes horizontes de 

tempo e objetivos de estudo. Sua utilização está também relacionada às características 

dos modelos de simulação e às práticas setoriais em caso de racionamento. 

 O planejamento da expansão energética, realizado pela EPE, num horizonte de 

dez anos ou mais, utiliza o custo marginal de déficit em patamar único, visando assim 

uma análise mais prospectiva e de longo prazo. O ONS, responsável pelo planejamento 

da operação, aplica curvas de custo marginal de déficit em um ou quatro patamares, 

dependendo do estudo a ser realizado. Para o curto prazo, no PMO, atividade regulada e 

que tem como um dos principais resultados o CMO, base para a determinação do PLD 

pela CCEE, ANEEL [36] determinou a utilização, para o ano de 2008, da curva de custo 

marginal de déficit em quatro patamares, conforme Tabela 4.1, a seguir. 
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Tabela 4.1 – Custo marginal de déficit de energia elétrica em quatro patamares para 2008 

Fonte: ANEEL [36] 

 

Patamares 
(% de redução da carga) 

Valores 
(R$/MWh) 

0 a 5% 944,51 
5 a 10% 2.037,61 
10 a 20% 4.257,97 

Acima de 20% 4.838,69 
 

 Nas atividades de médio prazo, relacionadas com o PEN, o ONS utiliza, desde 

2007, o patamar único de déficit. ONS [27] mostrou que o PEN 2008, que avalia as 

condições de atendimento no período 2008/2012, utilizou o custo marginal de déficit com 

apenas um patamar, no valor de 2.430 R$/MWh, tal qual utilizado pela EPE no Plano 

Decenal de Expansão - PDE 2008/2017. EPE [8] apresentou a metodologia e os estudos 

realizados para a definição deste valor para patamar único. A utilização do patamar único 

do custo marginal de déficit aproxima os critérios de simulação do planejamento da 

operação do ONS, no âmbito do PEN, daqueles utilizados pela EPE/MME no 

planejamento da expansão e no cálculo das garantias físicas e índices de custo-benefício 

dos empreendimentos de geração. 

 

4.4 Atualização da proposta do CEPEL de 2001 

 

 Este item se propõe a mostrar a atualização do valor do custo marginal do 

déficit de energia elétrica com base na metodologia desenvolvida pelo CEPEL em 

2001, citada ao longo do item 4.2, utilizando-se regressão econométrica linear para 

relacionar o Produto Interno Bruto - PIB e o consumo total de energia elétrica - CTEE. 

 Para esta atualização foram utilizadas séries de PIB a preços constantes de 

2007 e CTEE do período de 1995 a 2007, sendo este último considerado o ano de 

referência do estudo. A análise de dados somente a partir de 1995 foi adotada porque 

em 1994 houve a implantação do Plano Real, que alterou bastante a situação 

econômica brasileira, trazendo estabilização, ganho de renda e aumento de consumo. 

 A atualização da metodologia proposta pelo CEPEL em 2001 é mostrada a 

seguir, onde foi mantida, sempre que possível, a ordenação de cálculo e os tópicos da 
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mesma forma como foi apresentado na versão original. CEPEL [12] possui toda a base 

metodológica apresentada a seguir e também a sistemática de atualização. 

 

4.4.1 Metodologia de cálculo 

 

 O custo marginal do déficit de energia elétrica foi calculado através da Equação 

4.1, a seguir. 

 

c = dy / dw = ε (y, w) * y ref / w ref    (4.1) 

 

onde: 

c - custo marginal do déficit de energia elétrica. 

y – produto interno bruto (PIB). 

w – consumo total de energia elétrica (CTEE). 

ε (y, w) - elasticidade entre PIB e CTEE. 

y ref - PIB no ano de referência. 

w ref - CTEE no ano de referência. 

 

 Substituindo o ano de referência do estudo (2007) na equação anterior, encontra-

se a Equação 4.2, a seguir. 

 

c = dy / dw = ε (y, w) * y 2007 / w 2007    (4.2) 

 

 Na estimativa da elasticidade, considerou-se um modelo de regressão linear entre 

variações percentuais do PIB e do CTEE descrito pela Equação 4.3, a seguir. 

 

∆ log yt = ε (y, w) ∆ log wt + et    (4.3) 

 

onde: 

ε (y, w) - estimativa da elasticidade entre PIB e CTEE. 

∆ - operador primeira diferença. 

et - ruídos aleatórios. 
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 O cálculo do operador primeira diferença para o PIB e para o CTEE é dado pelas 

Equações 4.4. e 4.5, a seguir. 

 

tylog∆ = 1loglog −− tt yy     (4.4) 

twlog∆ = 1loglog −− tt ww     (4.5) 

 

 

4.4.2 Insumos 

 

 Os insumos para o cálculo do custo marginal de déficit são basicamente o PIB 

e o CTEE, conforme mostrado na Tabela 4.2 e nas Figuras 4.1 e 4.2, a seguir. Os 

dados do PIB no período 1995 a 2007 são oriundos do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA e foram calculados a preços constantes de 2007. Já o 

CTEE, para o mesmo período, tem por base dados divulgados pela EPE. IPEA [37] e 

EPE [17,24] apresentam os valores utilizados nesta atualização, que eram àqueles 

disponíveis quando da realização deste trabalho. 

 

 

Tabela 4.2 – PIB X CTEE 

Fonte: IPEA [37] e EPE [17,24] 

 

Ano 
PIB  

(Bilhões R$ 2007) CTEE (GWh) 

1995 1.846 264.805 
1996 1.886 277.685 
1997 1.949 294.689 
1998 1.950 307.030 
1999 1.955 315.753 
2000 2.039 331.638 
2001 2.066 309.729 
2002 2.121 324.365 
2003 2.145 342.213 
2004 2.268 359.945 
2005 2.340 375.193 
2006 2.427 389.950 
2007 2.559 412.600 
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 Figura 4.1 – Evolução do PIB (Bilhões R$ 2007) – 1995 a 2007 

Fonte: IPEA [37] 
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 Figura 4.2 – Evolução do CTEE (GWh) – 1995 a 2007 

Fonte: EPE [17,24] 
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4.4.3 Processo de cálculo/modelagem econométrica 

 

 O processo de cálculo determinou, a partir das Equações 4.4 e 4.5, anteriores, 

os valores das diferenças de logaritmos entre anos consecutivos para PIB e CTEE, 

conforme Tabela 4.3, a seguir. 

 

Tabela 4.3 – PIB e CTEE – diferenças de logaritmos entre anos consecutivos 

 

PIB  CTEE 
Ano 

∆ log yt ∆ log wt 

1995 - - 
1996 0,009 0,021 
1997 0,014 0,026 
1998 0,000 0,018 
1999 0,001 0,012 
2000 0,018 0,021 
2001 0,006 -0,030 
2002 0,011 0,020 
2003 0,005 0,023 
2004 0,024 0,022 
2005 0,014 0,018 
2006 0,016 0,017 
2007 0,023 0,025 

 

 Com um modelo de regressão linear entre variações percentuais do PIB e do 

CTEE do período 1995/2007, foram obtidos a estimativa da elasticidade ε (y, w), de 

0,497 e o desvio padrão desta estimativa, σε (y, w), de 0,128, utilizando-se a Equação 

4.3, apresentada anteriormente. 

A Figura 4.3, a seguir, mostra a regressão linear para ajuste da relação entre o 

PIB e o CTEE. 
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 Figura 4.3 – Regressão linear para a relação entre PIB e CTEE – diferenças de 

logaritmos entre anos consecutivos 

 

 

4.4.4 Determinação do custo marginal do déficit 

 

 A estimativa do custo marginal do déficit de energia elétrica de 2007 foi obtida 

multiplicando a estimativa da elasticidade entre PIB e CTEE pela produtividade de energia 

elétrica (razão entre PIB e CTEE) do último ano da série utilizada na estimação da 

elasticidade, com base na Equação 4.2 mostrada anteriormente. 

 

c 2007 = ε (y, w) * y 2007 / w 2007 

c 2007 = 0,497 * 2.559 * 106 * 1.000 R$ / 412.600 * 1.000 MWh 

c 2007 = 3.084 R$/MWh 

 

Esta estimativa do custo marginal do déficit de energia elétrica de 2007 possui 

desvio padrão: 

 

σc 2007 = σε  (y, w) * y 2007 / w 2007 

σc 2007 = 0,128 * 2.559 * 106 * 1.000 R$ / 412.600 * 1.000 MWh 

σc 2007 = 794 R$/MWh 
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 O custo marginal do déficit de energia elétrica encontrado anteriormente, no valor 

de 3.084 R$/MWh, foi utilizado no Caso 1 da abordagem por patamar, conforme mostrado 

no item 6.2. 

 

4.4.5 Considerações finais 

 

 Antes de prosseguirmos para a apresentação da proposta de uma nova 

metodologia para o cálculo do custo marginal do déficit de energia elétrica, que será 

mostrada a partir do próximo capítulo, são necessárias algumas considerações 

relevantes sobre a metodologia proposta pelo CEPEL em 2001. 

 

 - Embora o título do documento original, CEPEL [12], apresente os cálculos 

utilizados neste item como uma metodologia para o cálculo do parâmetro custo 

de déficit de energia, conforme já citado explicitamente ao longo do texto a 

metodologia descrita neste item 4.4 trata, na realidade, do cálculo do custo 

marginal de déficit de energia elétrica, que é a perda de PIB causada pela 

restrição de 1 MWh da oferta de energia elétrica. Toda a formulação 

matemática apresentada baseia-se na determinação da influência de pequenas 

variações (incrementos) do CTEE sobre o PIB e para este fim é utilizado o 

operador primeira diferença (delta) das variações de PIB e CTEE entre anos 

consecutivos, conforme equações mostradas no item 4.4.1, anterior. O custo 

marginal do déficit de energia elétrica é a derivada da curva de custo do déficit 

ao considerarmos variações infinitesimais do déficit de energia elétrica. 

 

 - A utilização de logaritmos para cálculo da elasticidade entre PIB (Y) e CTEE 

(W), apresentada no item 4.4.1, anterior, baseia-se no conhecimento de que a 

aplicação de logaritmos sobre um modelo de regressão exponencial permite a 

criação de um outro modelo onde é simplificada a determinação da 

elasticidade. Este outro modelo, conhecido como log-log, log-duplo ou log-

linear é muito utilizado, pois seu coeficiente de inclinação mede a elasticidade 

de Y em relação a W, permitindo a confecção de um modelo de elasticidade 

constante, conforme GUJARATI [38] apresentou. Tem-se assim a determinação 

de um único valor de elasticidade para todo o intervalo estudado e esta 

elasticidade proporcional estima a curvatura da função de custo do déficit. 
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Capítulo 5 

 

Proposta de uma nova metodologia para o cálculo 

do custo marginal do déficit de energia elétrica 

 

 Este Capítulo 5 é o cerne desta dissertação, onde é apresentada a proposta de 

nova metodologia para determinação do valor do custo marginal do déficit de energia 

elétrica, que utiliza como partida a abordagem e resultados apresentados ao final do 

Capítulo 3, no item 3.5. 

 A proposta desta nova metodologia busca aliar a simplificação das operações 

matemáticas utilizadas a um processo mais robusto e completo, com embasamento 

teórico adequado. Sua apresentação está dividida em itens que permitem o 

encadeamento de idéias, a compreensão da metodologia e sua aplicação. 

 Embora este trabalho esteja voltado prioritariamente ao aspecto acadêmico, a 

proposta de nova metodologia aqui apresentada pode e deve ser considerada como 

uma contribuição para as aplicações práticas dos agentes atuantes no setor elétrico 

nacional e órgãos responsáveis pela regulação, planejamento e operação do setor, 

principalmente devido a facilidade de sua utilização e atualização periódica. 

 

5.1 Motivações principais 

 

 Conforme relatado no Capítulo 4, o custo marginal do déficit de energia elétrica 

possui fundamental importância não só para o setor elétrico brasileiro como também 

para a sociedade em geral. Seu valor é utilizado como dado de entrada nos modelos 

computacionais de otimização energética, que servem de referência para a avaliação 

das condições de atendimento ao mercado de energia elétrica e também para a 

formação do preço da energia elétrica nas negociações do mercado de curto prazo. 

 Os valores do custo marginal do déficit utilizados pelo setor elétrico 

provavelmente não guardam mais relação com a atual estrutura produtiva e 

econômica do país, e os impactos sócio-econômicos de uma eventual falta de energia 

elétrica, indicando a necessidade de efetuar-se uma nova análise do custo marginal 
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do déficit, motivação da realização deste trabalho e da proposição de uma nova 

metodologia. 

 As motivações principais desta proposta de nova metodologia para o cálculo do 

custo marginal do déficit de energia elétrica são: 

 

 - a relevância do custo marginal do déficit para o setor elétrico nacional;      e 

 - a necessidade de existência de um processo bem formatado que permita o 

cálculo do custo marginal do déficit de energia elétrica e suas necessárias 

atualizações ao longo do tempo. 

 

 A proposta de nova metodologia é apresentada numa seqüência de informações e 

atividades. São abordados os aspectos teóricos e conceituais envolvidos, as variáveis 

relevantes e a amostra de interesse, além de todo o processo de modelagem e cálculo. 

 É importante destacar que a abrangência da aplicabilidade desta proposta 

metodológica é um de seus principais fatores de destaque. A metodologia proposta neste 

trabalho permite o cálculo do custo marginal de déficit de energia elétrica tanto no 

enfoque baseado na análise de risco quanto no enfoque voltado ao tratamento por 

patamares de déficit. 

 A aplicação da metodologia proposta não impõe ou acarreta qualquer tipo de 

restrição ou limitação à possibilidade de divisão em patamares de corte de energia e ao 

número de patamares a ser considerado, sendo estas definições dependentes apenas da 

necessidade e interesse do usuário desta metodologia, função também da natureza da 

aplicação dos resultados encontrados. De igual modo, a metodologia também não limita 

nem exige a fixação de um nível de risco. 

 

5.2 Identificação das variáveis de relevância 

 

 Como insumos básicos foram utilizados valores de PIB e consumo de energia 

elétrica, em base mensal, no período entre 1995 e 2007. BCB [39] e CORECON-SP 

[40] forneceram os dados de PIB em valores correntes. Os dados de consumo de 

energia elétrica, a partir de 2005, foram extraídos do site da EPE [41], enquanto os 

dados anteriores a 2005 foram informados pela área de mercado da EPE a partir de 

consulta à sua base de dados interna, originária da Eletrobrás. 
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 Cabe aqui destacar a motivação para a utilização destes dados em 

discretização mensal. Em relação ao PIB, embora o IBGE, órgão oficial responsável 

pelo cálculo, publicação e divulgação deste indicador faça sua divulgação apenas em 

bases anuais ou trimestrais, vários setores da economia, principalmente indústria e 

bancos, utilizam o PIB em base mensal, pois suas áreas de atuação necessitam de 

outras informações, estudos e análises em um intervalo de tempo menor. 

 Desta forma alguns órgãos e agentes econômicos, principalmente dos setores 

financeiro e bancário, efetuam uma decomposição do PIB trimestral, estimando-o em 

valores mensais, como é o caso do Banco Central do Brasil – BCB. BCB [42] informou 

que o processo de decomposição do PIB trimestral utilizado para a estimação do PIB 

mensal usa como base o modelo de regressão múltipla, com os valores nominais 

calculados a partir da variação do IGP-DI. Outras técnicas e modelos também já foram 

utilizados para este tipo de decomposição, inclusive como suporte para estudos e 

aplicações no setor elétrico. RABI JR. [43] mostrou a aplicação de técnicas de séries 

temporais na decomposição do PIB trimestral em valores mensais, utilizando modelos 

estáticos e dinâmicos. STORCK [44] aplicou curvas de ajustamento lineares para 

interpolação entre os dados trimestrais de PIB, formando a série de PIB mensalizado, 

com modelagem Box-Jenkins para estimativa dos parâmetros. 

 O consumo de energia elétrica foi utilizado em base mensal para que houvesse 

compatibilização com os dados de PIB e para representar o que em princípio ocorre 

em situações de déficit de energia elétrica, onde o horizonte temporal de abrangência 

esperado costuma estar limitado a poucos períodos mensais. Assim, ambas as 

variáveis foram consideradas na mesma base temporal padrão aplicada de forma 

geral no modelo de otimização energética utilizado. 

 A representatividade destas variáveis para adoção como insumos no cálculo do 

custo marginal do déficit de energia elétrica deve-se a dois aspectos principais. O 

primeiro aspecto é que o custo social da falta de energia elétrica pode ser aproximado, 

num nível agregado, pela adoção do PIB, pois espera-se que uma forte restrição 

(déficit) no consumo de energia elétrica ocasione impactos consideráveis sobre a 

atividade econômica global. Desta forma o PIB foi considerado neste trabalho como 

uma proxy do custo social do déficit. 

 O segundo aspecto é que há uma forte relação temporal entre as duas 

variáveis consideradas, corroborando o que foi citado no parágrafo anterior. O forte 
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relacionamento entre os valores mensais de PIB e consumo de energia elétrica, no 

período de 1995 a 2007, pode ser verificado na Figura 5.1, a seguir. 

 

 
 Figura 5.1 – Relacionamento entre PIB e consumo de energia elétrica em valores 

mensais – 1995 a 2007 

 

 A regressão linear aplicada aos dados de PIB e consumo de energia elétrica 

apresentada na Figura 5.1, anterior, mostra claramente a forte relação existente entre 

estas variáveis, dado o valor alcançado pelo coeficiente de determinação (R2), de 

aproximadamente 0,9. É ainda importante considerar que esta forte relação ao longo 

do tempo é obtida mesmo considerando o fato de que o período de 1995 a 2007 

contempla também o impacto do racionamento vivido pelo país entre 2001 e 2002, 

onde houve considerável redução no consumo de energia elétrica, com efeitos diretos 

sobre a economia nacional. 

Embora a metodologia proposta a seguir não esteja baseada na utilização 

direta dos dados originais de PIB e consumo nem na aplicação de regressão linear, o 

forte relacionamento temporal citado no parágrafo anterior corrobora a premissa 

adotada na metodologia, envolvendo a utilização destas variáveis como insumo básico 

que permitiu o cálculo do valor do custo marginal do déficit de energia elétrica. 

É importante mencionar que a relação observada na Figura 5.1, anterior, tem 

sofrido uma relevante alteração desde o racionamento sofrido pelo país entre os anos 
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de 2001 e 2002, conforme se pode constatar observando-se o comportamento do 

perfil de evolução mensal do PIB e do consumo de energia elétrica entre 1995 e 2007, 

mostrados na Figura 5.2, a seguir. 

 

 

 Figura 5.2 – Evolução do PIB e consumo de energia elétrica em valores mensais – 

1995 a 2007 

 

Após o racionamento, a partir de 2003, a rampa de crescimento do PIB sofreu 

um aumento positivo em sua inclinação, passando a apresentar um ritmo de evolução 

mais forte do que nos anos anteriores, diferentemente do que ocorreu com o consumo 

de energia elétrica, que voltou a apresentar um ritmo de crescimento similar àquele 

verificado entre 1995 e 2000. Esta alteração do comportamento recente do histórico 

do PIB e sua mudança de perfil de crescimento quando comparado ao perfil do 

consumo de energia elétrica deve ser estudado com detalhe e tratado adequadamente 

quando da realização das projeções de consumo futuro de energia elétrica do país. 

A mudança da estrutura de consumo no Brasil, notadamente na indústria, 

associada à estabilidade econômica e ao comércio internacional tem permitido ao país 

certo aumento da sua capacidade de produção e geração de riquezas, com uma 

proporção menor de consumo de energia elétrica. Este fato deve ser adequadamente 

estudado através da utilização da Matriz Insumo-Produto, conforme citado nas 

sugestões de trabalhos futuros, no item 7.1 do Capítulo 7. 
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5.3 Etapas iniciais 

 

 A metodologia proposta utilizou como base inicial os dados mensais de PIB e 

consumo de energia elétrica, em função da correlação existente entre estas duas 

variáveis, conforme mostrado no item 5.2, anterior. Para implementação desta 

proposta metodológica foram utilizadas três etapas. 

 

Etapa 1 

 

Os dados utilizados nesta etapa 1 foram os valores mensais de PIB e consumo 

de energia elétrica entre 1995 e 2007, que são apresentados no Apêndice II e foram 

mostrados graficamente nas Figura 5.1 e 5.2, anteriores. 

 

Etapa 2 

 

Sobre os dados da etapa 1 foi aplicado o operador primeira diferença (∆) entre 

períodos consecutivos, isto é, cada mês em relação ao mês imediatamente anterior. 

Os valores encontrados são apresentados no Apêndice III. 

 Uma análise qualitativa preliminar foi realizada sobre os resultados encontrados 

para que fosse efetuado um tratamento dos mesmos, visando uma verificação dos 

requisitos necessários para a utilização destes como insumos para uma posterior 

definição do valor do custo do déficit de energia elétrica. Parte da análise apresentada 

a seguir baseia-se no fato de que neste trabalho o PIB foi considerado como uma 

proxy do custo social do déficit, conforme foi relatado no item 5.2, anterior. Desta 

forma, foram adotadas duas premissas básicas: 

 

 - as variações de PIB e consumo de energia elétrica deveriam ocorrer no 

mesmo sentido, isto é, com o mesmo sinal. A aplicação desta consideração deve-se 

ao fato de que não é razoável, nem esperado, do ponto de vista técnico-econômico, 

que variações de crescimento de uma das variáveis acarretem variações de recessão 

na outra (e vice-versa). Por exemplo, no caso de aumento do consumo de energia 

elétrica entre dois períodos de análise é esperado um aumento do PIB no mesmo 

período, assim como uma redução do consumo de energia elétrica tende a acarretar 

uma redução do PIB. Entretanto, como o trabalho tomou por base dados agregados de 
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PIB e consumo, observou-se na amostra original a existência de pontos “anormais ou 

expúrios”, isto é, pontos onde um aumento do PIB acarretou redução do consumo (e 

vice-versa). Isto ocorreu porque a adoção de dados agregados não permite separar do 

PIB total os setores mais eletro-intensivos e dependentes de energia elétrica, que 

certamente possuem uma relação de variação direta e crescente do consumo com o 

respectivo PIB. Desta forma, para que fosse possível uma avaliação adequada, 

atendendo a esta premissa de relação crescente e positiva entre PIB e consumo de 

energia elétrica, os dados em que o par PIB,consumo apresentavam sinais diferentes 

foram retirados da amostra a ser considerada no estudo. 

 - as variações mensais de PIB ou consumo de energia elétrica deveriam ser 

acompanhadas de variações relevantes na outra. Por exemplo, no caso de uma 

variação do PIB em x%, o consumo não deveria apresentar variação 

proporcionalmente muito diferente daquela encontrada no PIB. Desta forma dados em 

que um dos componentes do par PIB,consumo apresentava valor muito inferior ou 

muito superior ao outro foram retirados da amostra a ser considerada no estudo. 

 

 A aplicação destas duas premissas básicas deu origem a uma sub-amostra, 

apresentada graficamente na Figura 5.3, a seguir. 

 

 

Figura 5.3 – Operador 1ª diferença (∆) dos valores mensais de PIB e consumo de energia 

elétrica 
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Por fim, o último tratamento aplicado consistiu na exclusão dos dados com 

valores negativos nas duas variáveis estudadas. Portanto, para que fosse possível 

encontrar a regressão adequada ao objeto de estudo, foram excluídos da amostra os 

dados que apresentavam valores negativos conjuntos no PIB e no consumo de 

energia elétrica, relativos ao 3º quadrante da Figura 5.3, anterior.  

Desta forma os dados restantes, que compuseram a amostra final, ficaram 

restritos somente ao 1º quadrante, conforme é mostrado a partir da etapa 3, a seguir. 

 

Etapa 3 

 

A amostra final de dados está apresentada na Tabela 5.1, a seguir. 

 

Tabela 5.1 – Operador 1ª diferença (∆) dos valores mensais de PIB e consumo 

de energia elétrica – amostra final 

 

∆ Consumo (GWh) ∆ PIB (R$ milhões) ∆ Consumo (GWh) ∆ PIB (R$ milhões)
- - 436,7 5.554,8

375,3 6.788,9 135,6 4.975,5
87,0 1.317,2 228,2 1.151,3

141,3 1.798,3 955,6 6.729,2
739,2 4.040,7 16,3 509,5
108,6 743,6 764,8 11.136,5
169,6 4.080,6 314,7 3.021,0
487,9 4.988,7 313,0 6.085,8
392,2 5.208,3 754,9 10.468,6
453,6 6.143,0 764,4 5.019,3
444,7 6.797,1 271,4 5.772,9
183,1 3.082,9 132,3 5.068,7
253,2 4.927,3 531,7 9.278,2
182,8 811,6 143,3 1.753,4
536,8 7.993,7 61,1 622,1
265,9 2.057,4 759,0 5.334,3
77,1 5.556,0 231,5 10.801,0

361,2 1.325,9 379,4 6.642,7
519,0 3.377,0 997,5 14.370,3
779,1 5.828,0 673,4 7.342,1
218,9 9.431,0 400,3 12.794,4
513,6 4.245,3 520,4 4.554,7  
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Sobre a amostra final foram aplicadas algumas funções não lineares, como as 

funções potência e logarítmica, pois estas apresentam um perfil gráfico mais 

adequado ao estudo realizado neste trabalho, quando comparado a outras funções 

não lineares disponíveis, como a polinomial, por exemplo. 

A Figura 5.4, a seguir, apresenta a aplicação da função logarítmica, escolhida 

para o presente estudo, sobre os dados da Tabela 5.1, anterior. 

 

 

Figura 5.4 – Função logarítmica 

 

O setor industrial, devido às suas características e seu maior porte em termos 

de escala, apresenta um comportamento bastante típico frente a uma eventual 

restrição ao consumo ou déficit de energia elétrica. 

Para pequenos montantes de corte de energia elétrica costuma-se assumir que 

até determinado ponto este corte gera um leve impacto, produzindo uma pequena 

perda monetária. A partir de certo patamar de corte há um aumento expressivo e forte 

do custo associado, pois os impactos sobre a produção e custos operacionais elevam-

se de forma rápida e intensa, atingindo valores monetários muito elevados, neste 

estágio já bem próximo ao custo máximo do déficit de energia elétrica. 
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Por fim, num último estágio, o montante da restrição ao consumo e o impacto 

deste sobre a indústria é tão elevado que não há grandes alterações no custo do 

déficit daí pra frente, mesmo que o corte de energia elétrica continue a aumentar. 

Comportamento similar possuem os setores comercial e residencial, embora em 

menor escala e com menor participação no consumo final de energia elétrica do país. 

Este tipo de comportamento mistura certa aversão ao risco de falta de energia 

elétrica, que compromete de forma significativa a capacidade produtiva, associada em 

muitos casos à capacidade de substituição de insumos energéticos, mudança de 

processos produtivos, utilização de equipamentos mais eficientes, etc., conforme pôde 

ser percebido durante o racionamento vivido pelo Brasil entre 2001 e 2002. 

Naquela situação os consumidores do Sul do país conseguiram reduzir o 

consumo da região em pouco mais de 5% através de ações de racionalização de 

consumo, campanhas educativas e troca de equipamentos por outros mais eficientes. 

Estas ações certamente possuem um custo bastante inferior àquele que seria incorrido 

no caso de uma restrição mais profunda ao consumo de energia elétrica, como acabou 

sendo necessário para o restante do país, com substantivos impactos sobre a 

economia e principalmente sobre o consumo nacional de energia elétrica durante 

alguns anos. 

Em função do perfil esperado para o comportamento do custo do déficit de 

energia elétrica, onde pequenos cortes de energia possuem pequena valoração em 

termos de custo (devido à possibilidade de aplicação de ações de conscientização ou 

ainda substituição rápida de equipamentos por outros mais eficientes, por exemplo) 

mas que elevam-se rapidamente a partir de cortes médios e estabilizam-se em altos 

valores a partir de determinado nível de restrição ao consumo (devido à forte 

dependência da produção em relação à disponibilidade de energia elétrica), foi 

escolhida como mais adequada a utilização da regressão pela função logarítmica, 

mostrada na Figura 5.4, anterior. 

A partir da consideração da função logarítmica y = 2.236 ln(x) - 7.440,5  

[R$ milhões] foi possível a determinação do custo marginal do déficit de energia 

elétrica, tanto no enfoque baseado na análise de risco quanto no enfoque voltado ao 

tratamento por patamar, mostrados nos itens 5.4 e 5.5, respectivamente. 
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5.4 Cálculo do custo de déficit e do custo marginal de déficit pelo 

enfoque de análise de risco 

 

 O processo de cálculo do custo marginal de déficit de energia elétrica através do 

enfoque de análise de risco utilizou como base os resultados encontrados no item 3.5 do 

Capítulo 3 e na realidade configura-se como uma nova abordagem sobre o tratamento 

e a determinação do valor do custo marginal de déficit no Brasil. 

 Os resultados encontrados no item 3.5 do Capítulo 3 foram os seguintes: 

 

 1- valores de consumo de energia elétrica baseados no método de cálculo da 

energia firme e respectivo desvio padrão; 

 2- valores de déficits de energia elétrica correspondentes a cada nível de risco, 

associando estes valores a uma distribuição normal padrão (0,1). 

 

 A aplicação da equação da função logarítmica mostrada na Figura 5.4, anterior, 

sobre os valores de déficit de energia elétrica citados acima permitiu a determinação 

do custo associado a cada déficit de energia elétrica. Neste caso, y é a variável 

dependente, representada pelo custo do déficit, enquanto x é a variável explicativa, 

representada pelo déficit de energia. 

 Como mostrado na Figura 5.4, anterior, a função logarítmica encontrada 

ajustou o consumo mensal de energia elétrica em GWh ao PIB mensal em milhões de 

reais. Desta forma, para se manter a relação de grandeza usual entre as variáveis 

envolvidas, os valores de déficit em GWh encontrados na Tabela 3.2 do Capítulo 3, 

foram transformados em MWh e foram relacionados ao custo pela mesma função 

logarítmica citada anteriormente, com o resultado de custo do déficit sendo 

apresentado em milhares de reais. 

 Os resultados deste cálculo são apresentados na Tabela 5.2 e na Figura 5.5, a 

seguir, associados aos valores de probabilidade (risco), discretizados em intervalos de 

1%. Os valores de déficit de energia elétrica são apresentados em MWh, enquanto os 

valores de custo são apresentados em milhares de reais, a partir do uso da função 

logarítmica y = 2.236 ln(x) - 7.440,5 [R$ mil]. 
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Tabela 5.2 – Resultados do déficit e do custo do déficit de energia elétrica – enfoque 

pela análise de risco 

 

 

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

0 

2.
39

1 

4.
81

4 

7.
23

7 

9.
72

3 

12
.27

4 

14
.92

0 

17
.63

0 

20
.49

9 

23
.55

9 

26
.84

3 

30
.41

4 

34
.43

0 

39
.08

5 

44
.79

1 

52
.44

3 

65
.45

0 

Déficit (MWh)

C
u

s
to

 (
R

$
 m

il
)

 

 

Figura 5.5 – Distribuição dos resultados do déficit e do custo do déficit de energia 

elétrica – enfoque pela análise de risco 

Probabilidade (%) Déficit (MWh) Custo (R$ Mil) Probabilidade (%) Déficit (MWh) Custo (R$ Mil)
0% 0 - 26% 22.507 14.967,8
1% 797 7.497,9 27% 23.559 15.069,9
2% 1.594 9.047,8 28% 24.611 15.167,6
3% 2.391 9.954,4 29% 25.695 15.264,0
4% 3.220 10.619,9 30% 26.843 15.361,7
5% 4.017 11.114,4 31% 27.991 15.455,3
6% 4.814 11.519,1 32% 29.170 15.547,6
7% 5.611 11.861,7 33% 30.414 15.640,9
8% 6.440 12.169,8 34% 31.689 15.732,8
9% 7.237 12.430,7 35% 33.028 15.825,3

10% 8.066 12.673,1 36% 34.430 15.918,3
11% 8.895 12.891,9 37% 35.897 16.011,6
12% 9.723 13.091,1 38% 37.459 16.106,8
13% 10.584 13.280,8 39% 39.085 16.201,8
14% 11.413 13.449,4 40% 40.838 16.300,0
15% 12.274 13.611,9 41% 42.751 16.402,3
16% 13.135 13.763,5 42% 44.791 16.506,5
17% 14.027 13.910,5 43% 47.055 16.616,8
18% 14.920 14.048,5 44% 49.573 16.733,4
19% 15.812 14.178,4 45% 52.443 16.859,2
20% 16.705 14.301,2 46% 55.822 16.998,8
21% 17.630 14.421,6 47% 59.966 17.158,9
22% 18.586 14.539,8 48% 65.450 17.354,6
23% 19.542 14.651,9 49% 74.121 17.632,8
24% 20.499 14.758,8 50% 124.045 18.784,2
25% 21.487 14.864,1
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 A Tabela 5.2 e a Figura 5.5, anteriores, apresentaram a evolução de crescimento 

do custo do déficit de energia elétrica em função do aumento do montante de déficit 

considerado, com base na propensão ou aversão ao risco. Por exemplo, o custo do déficit 

associado a 5% de propensão ao risco, a partir da Tabela 5.2, anterior, foi de pouco mais 

de R$ 11 milhões para um déficit estimado de 4.017 MWh. O maior custo encontrado foi 

de aproximadamente R$ 19 milhões para um déficit estimado de 124.045 MWh. 

 Devido à atual estrutura dos modelos computacionais, a determinação do custo 

marginal do déficit de energia elétrica é nosso principal interesse e seu valor pode ser 

obtido a partir da derivação da função logarítmica mostrada na Figura 5.4, anterior. 

Derivando-se a função custo do déficit, modelada pela função logarítmica  

y = 2.236 ln(x) - 7.440,5, obtemos o custo marginal do déficit (y’), modelado pela Equação 

5.1, a seguir. 

 

     
xdx

dy
y

236.2
' ==     (5.1) 

 

Onde: 

x = valor do déficit de energia elétrica, associado a um dado nível de risco. [MWh] 

y’ = custo marginal do déficit. [R$ mil] 

 

 Com o objetivo de efetuar-se um estudo de casos, visando uma análise 

comparativa do impacto de diferentes valores de custo marginal de déficit sobre as 

condições de atendimento ao mercado do SIN, foram escolhidos dois valores de custo 

marginal de déficit sob o enfoque da análise de risco para utilização no modelo NEWAVE. 

 Assumindo-se um nível de risco de 5% pode-se observar, da Tabela 5.2, anterior, 

que o déficit de energia elétrica esperado (x) foi de 4.017 MWh. A partir da utilização da 

Equação 5.1, anterior, neste caso o custo marginal do déficit (y) associado a 5% de risco 

possui o valor de 0,557 R$ mil/MWh (2.236 dividido por 4.017), ou 557 R$/MWh. Para 

uma situação de maior aversão ao risco, ao se adotar por exemplo um nível de risco de 

1% observa-se, da mesma Tabela 5.2, que o déficit esperado foi de 797 MWh e neste 

caso, pela aplicação da Equação 5.1, anterior, o custo marginal do déficit associado a 1% 

de risco alcançou o valor de 2,806 R$ mil/MWh (2.236 dividido por 797), ou  

2.806 R$/MWh 
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 Estas duas opções de valores de custo marginal do déficit de energia elétrica  

(557 R$/MWh e 2.806 R$/MWh) foram consideradas nos itens 6.1 e 6.3 do Capítulo 6 – 

Estudo de Casos. 

 

 

5.5 Cálculo do custo marginal de déficit pelo enfoque por 

patamares de corte 

 

 Conforme relatado anteriormente a metodologia para o cálculo do custo marginal 

do déficit de energia elétrica, proposta no presente trabalho, possui grande flexibilidade e 

também permite o cálculo do custo marginal de déficit através da consideração de 

patamares de corte, conforme é utilizado nos atuais estudos do setor elétrico nacional. 

 A metodologia proposta neste trabalho permite o cálculo do custo marginal de 

déficit de energia elétrica em qualquer número de patamares. Para isto é necessário 

extrapolar a aplicação da função logarítmica mostrada na Figura 5.4 aos montantes de 

déficit de energia elétrica desejados, visando desta forma a incorporação do mercado total 

de energia elétrica previsto para o SIN (100% do mercado), permitindo assim a posterior 

linearização por partes da função, no número de patamares desejado, conforme será 

mostrado ao longo deste item. 

Dos dados de mercado de energia elétrica do conjunto de arquivos do 

NEWAVE, utilizados no caso do cenário de referência do PEN 2008, temos que o 

mercado médio do SIN para o ano de 2008 estava previsto em 53.287 MWmed. A 

transformação deste em consumo de energia elétrica em um mês alcançou o valor de 

38.367 GWh (53.287 MWmed dividido por 1.000 e multiplicado por 720 horas). 

Dividindo-se o valor de 38.367 GWh (100% do mercado) em intervalos de 1% e 

aplicando-se a extrapolação da função y = 2.236 ln(x) - 7.440,5 a estes dados, foram 

então obtidos os valores apresentados na Tabela 5.3 e Figura 5.6, a seguir. 
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Tabela 5.3 – Resultados do déficit e do custo do déficit de energia elétrica – enfoque 

pela análise por patamar 

 

 

Patamares (% de 
redução da carga)

Déficit (GWh) Custo (R$ Milhões)
Patamares (% de 
redução da carga)

Déficit (GWh) Custo (R$ Milhões)

≅ 0% 1 0,0 51% 19.567 14.654,8
1% 384 5.863,2 52% 19.951 14.698,2
2% 767 7.413,1 53% 20.335 14.740,8
3% 1.151 8.319,7 54% 20.718 14.782,6
4% 1.535 8.963,0 55% 21.102 14.823,6
5% 1.918 9.461,9 56% 21.486 14.863,9
6% 2.302 9.869,6 57% 21.869 14.903,5
7% 2.686 10.214,3 58% 22.253 14.942,4
8% 3.069 10.512,8 59% 22.637 14.980,6
9% 3.453 10.776,2 60% 23.020 15.018,2

10% 3.837 11.011,8 61% 23.404 15.055,1
11% 4.220 11.224,9 62% 23.788 15.091,5
12% 4.604 11.419,5 63% 24.171 15.127,3
13% 4.988 11.598,4 64% 24.555 15.162,5
14% 5.371 11.764,1 65% 24.939 15.197,1
15% 5.755 11.918,4 66% 25.322 15.231,3
16% 6.139 12.062,7 67% 25.706 15.264,9
17% 6.522 12.198,3 68% 26.090 15.298,0
18% 6.906 12.326,1 69% 26.473 15.330,7
19% 7.290 12.447,0 70% 26.857 15.362,8
20% 7.673 12.561,7 71% 27.241 15.394,6
21% 8.057 12.670,8 72% 27.624 15.425,8
22% 8.441 12.774,8 73% 28.008 15.456,7
23% 8.824 12.874,2 74% 28.392 15.487,1
24% 9.208 12.969,3 75% 28.775 15.517,1
25% 9.592 13.060,6 76% 29.159 15.546,7
26% 9.975 13.148,3 77% 29.543 15.576,0
27% 10.359 13.232,7 78% 29.926 15.604,8
28% 10.743 13.314,0 79% 30.310 15.633,3
29% 11.126 13.392,5 80% 30.694 15.661,4
30% 11.510 13.468,3 81% 31.077 15.689,2
31% 11.894 13.541,6 82% 31.461 15.716,6
32% 12.277 13.612,6 83% 31.845 15.743,7
33% 12.661 13.681,4 84% 32.228 15.770,5
34% 13.045 13.748,2 85% 32.612 15.797,0
35% 13.428 13.813,0 86% 32.996 15.823,1
36% 13.812 13.876,0 87% 33.379 15.849,0
37% 14.196 13.937,2 88% 33.763 15.874,5
38% 14.579 13.996,9 89% 34.147 15.899,8
39% 14.963 14.054,9 90% 34.530 15.924,8
40% 15.347 14.111,5 91% 34.914 15.949,5
41% 15.730 14.166,8 92% 35.298 15.973,9
42% 16.114 14.220,6 93% 35.681 15.998,1
43% 16.498 14.273,3 94% 36.065 16.022,0
44% 16.881 14.324,7 95% 36.449 16.045,7
45% 17.265 14.374,9 96% 36.832 16.069,1
46% 17.649 14.424,1 97% 37.216 16.092,3
47% 18.032 14.472,1 98% 37.600 16.115,2
48% 18.416 14.519,2 99% 37.983 16.137,9
49% 18.800 14.565,3 100% 38.367 16.160,4
50% 19.184 14.610,5



78 

 

 

Figura 5.6 – Distribuição dos resultados do déficit e do custo do déficit de energia 

elétrica – enfoque pela análise por patamar 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.3, anterior, foi efetuada uma 

linearização por partes da função logarítmica em cada patamar, com o objetivo de se 

encontrar o custo marginal do déficit. O custo marginal de déficit em cada patamar 

(CMD) foi calculado simplificadamente conforme mostrado na Equação 5.2, a seguir. 

 

1-ii

1-ii

D  - D

CD  - CD
)(arg =CMDDéficitdeinalMCusto                   (5.2) 

 

Onde: 

CDi = Custo do déficit de energia elétrica para o patamar i 

CDi-1 = Custo do déficit de energia elétrica para o patamar anterior ou i-1 

Di = Déficit de energia elétrica para o patamar i 

Di-1 = Déficit de energia elétrica para o patamar anterior ou i-1 
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Foram escolhidos como intervalos de interesse os mesmos quatro patamares 

de redução de carga (déficit) utilizados no setor elétrico, mostrados na Tabela 4.1 do 

Capítulo 4. Assim, sobre os valores de custo e déficit associados aos patamares 0 a 

5%, 5 a 10%, 10 a 20% e acima de 20% de redução da carga foram aplicadas as 

linearizações citadas no parágrafo anterior. 

A Tabela 5.4, a seguir, apresenta a aplicação da Equação 5.2 sobre os 

resultados encontrados na Tabela 5.3, anterior, vinculada aos quatro patamares 

escolhidos. 

 

Tabela 5.4 – Valores de custo de déficit (R$ milhões) e déficit de energia elétrica 

(GWh) em quatro patamares – aplicação da Equação 5.2 

 

Patamares 
(% de Redução da carga) 

CDi CDi-1 Di Di-1 

0 a 5% 9.461,9 0 1.918 1 
5 a 10% 11.011,8 9.461,9 3.837 1.918 
10 a 20% 12.561,7 11.011,8 7.673 3.837 
Acima de 20% 16.160,4 12.561,7 38.367 7.673 

 

A Tabela 5.5, a seguir, apresenta os valores dos custos marginais de déficit de 

energia elétrica para os quatro patamares escolhidos, utilizando os valores 

encontrados na Tabela 5.4, anterior, após a aplicação da Equação 5.2 e das 

transformações de unidades necessárias. 

 

Tabela 5.5 – Valores de custo marginal de déficit (R$/MWh) em quatro patamares 

 
Patamares 

(% de redução da carga) 
Valores 

(R$/MWh) 

0 a 5% 4.932,32 
5 a 10% 5.740,24 
10 a 20% 6.144,20 

Acima de 20% 6.261,45 
 

 Os valores mostrados na Tabela 5.5, anterior, são apenas resultado da aplicação 

da metodologia proposta. É necessária a obtenção de uma maior confiabilidade nos 

dados mensais de PIB e consumo de energia elétrica para que seja alcançada uma maior 

adequação à realidade, adotando-se um tratamento mais preciso, conforme proposto no 

item 7.1 – Sugestões para trabalhos futuros. 
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A transformação dos quatro patamares de déficit em apenas um foi realizada a 

partir da aplicação de média ponderada sobre os valores mostrados na Tabela 5.5, 

anterior. Desta forma, para a determinação de apenas um patamar de déficit, temos o 

seguinte cálculo mostrado na Equação 5.3, a seguir. 

 

CDEF1PAT = 4.932,32 x 0,05 + 5.740,24 x 0,05 + 6.144,20 x 0,1 + 6.261,45 x 0,8      (5.3) 

 

O valor encontrado para o custo marginal de déficit de energia elétrica em 

apenas um patamar foi de 6.157 R$/MWh. Este valor foi utilizado para o Caso 2 do 

item 6.2 do Capítulo 6 – Estudo de Casos. 

 É importante destacar que embora tenhamos considerado ao final deste item a 

utilização do custo marginal de déficit em um patamar, isto ocorreu apenas para permitir 

uma possibilidade de comparação com os outros casos apresentados no item 6.2 do 

Capítulo 6. Ainda no Capítulo 6 é apresentada, no item 6.4, uma análise comparativa, que 

utilizou como Caso Base o valor do custo marginal de déficit do cenário de referência do 

PEN 2008 e, como Caso 1, o valor de custo marginal de déficit da atualização da proposta 

do CEPEL mostrado no Capítulo 4, sendo que ambos os casos consideram a adoção de 

apenas um patamar de déficit. 

 



81 

Capítulo 6 

 

Estudo de Casos 

 

 Este capítulo mostra a aplicação dos valores de custo marginal do déficit de 

energia elétrica encontrados nos Capítulos 4 e 5 numa avaliação simplificada das 

condições de atendimento ao SIN, envolvendo a análise de algumas das principais 

métricas utilizadas pelo setor, considerando apenas valor único de custo marginal do 

déficit. 

 As simulações utilizaram a versão 14 do modelo de otimização NEWAVE, 

versão mais recente homologada pela ANEEL quando da realização deste estudo. O 

módulo/programa NWLISTOP foi utilizado para auxílio na aquisição e análise dos 

resultados. CEPEL [10] apresenta o detalhamento do modelo NEWAVE e seus módulos. 

 O procedimento operacional de montagem dos casos avaliados partiu do 

conjunto de arquivos do NEWAVE utilizados para o caso do cenário de referência do 

PEN 2008. Foram então efetuadas as alterações necessárias para permitir a correta 

representação do custo marginal de déficit a ser usado na simulação, seguida do 

ajuste do valor da penalidade associada ao não atendimento ao requisito de outros 

usos da água, como irrigação, navegação, etc. 

 Este Capítulo 6 é dividido em cinco itens. No item 6.1 são apresentados os casos 

simulados com a adoção de valor único de custo marginal de déficit de energia elétrica 

para as duas opções escolhidas no item 5.4 do Capítulo 5, no enfoque pela análise de 

risco. No item 6.2 são apresentados os casos simulados com a adoção dos valores de 

custo marginal de déficit de energia elétrica encontrados no item 4.4.4 do Capítulo 4 e no 

item 5.5 do Capítulo 5, a partir do enfoque por patamar de corte, ambos considerados em 

apenas um patamar. Neste item 6.2 é tomado como Caso Base o custo marginal de déficit 

do cenário de referência do PEN 2008, com apenas um patamar de déficit. Nos itens 6.3 e 

6.4 são realizadas análises comparativas dos resultados, mantendo a mesma estrutura 

anterior, com o enfoque pela análise de risco e o enfoque por patamar, respectivamente. 

Ao final do Capítulo, no item 6.5, são apresentadas as considerações finais e conclusões 

parciais. 
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6.1 Simulações pelo enfoque de análise de risco 

 

6.1.1 Valores do custo marginal de déficit e ajuste da penalidade 

associada ao não atendimento aos outros usos da água 

 

 Os valores do custo marginal de déficit de energia elétrica utilizados nos Casos 

1 e 2 foram iguais a 557 R$/MWh e 2.806 R$/MWh (associados a níveis de risco de 5% e 

1 %, respectivamente), ou seja, as duas opções escolhidas no item 5.4 do Capítulo 5, 

pelo enfoque de análise de risco. 

 As penalidades aplicadas ao não atendimento ao requisito de outros usos da água 

(0,1% superior ao custo marginal de déficit adotado) para os Casos 1 e 2 foram iguais a 

557,56 R$/MWh e 2.808,81 R$/MWh, respectivamente. 

 

6.1.2 Resultados avaliados 

 

 Para que fosse realizada a análise comparativa dos resultados mostrada no item 

6.3 foram analisadas as seguintes métricas: 

• Risco de déficit; 

• Valor esperado da energia não suprida – EENS; 

• Custo marginal de operação – CMO; 

• Custo total de operação – CTO 

 

 Os resultados individuais, referentes às simulações dos Casos 1 e 2 a partir do 

enfoque pela análise de risco, são apresentados no Apêndice IV. 

 

6.2 Simulações pelo enfoque por patamar 

 

6.2.1 Valores do custo marginal de déficit e ajuste da penalidade 

associada ao não atendimento aos outros usos da água 

 

 ONS [27] mostrou que o caso do cenário de referência do PEN 2008 utilizou o 

custo marginal de déficit de energia elétrica com apenas um patamar, num valor de  
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2.430 R$/MWh, conforme citado no item 4.3 do Capítulo 4. O valor para a penalidade 

associada ao não atendimento ao requisito de outros usos da água foi fixado em  

2.432,43 R$/MWh, ou seja, 0,1% superior ao custo marginal de déficit adotado. 

 Como o caso do cenário de referência do PEN 2008 havia sido originalmente 

simulado com a versão 13.a do modelo NEWAVE, para fins comparativos foi necessária a 

re-simulação do mesmo com a versão 14. Desta maneira, para diferenciar o caso original 

do cenário de referência do PEN 2008 do caso utilizado no presente trabalho, este último 

será apresentado a partir deste momento apenas como Caso Base durante o estudo. Os 

resultados do Caso Base servirão de parâmetro para comparação com os Casos 1 e 2, 

descritos a seguir. 

 O Caso 1 utilizou o custo marginal de déficit de energia elétrica encontrado no 

item 4.4.4 do Capítulo 4 (proposta CEPEL – 2001), isto é, custo marginal de déficit com 

apenas um patamar no valor de 3.084 R$/MWh. A penalidade aplicada ao não 

atendimento ao requisito de outros usos da água foi alterada para 3.087,08 R$/MWh. 

 O Caso 2 utilizou o custo marginal de déficit de energia elétrica encontrado no item 

5.5 do Capítulo 5 (metodologia proposta), isto é, custo marginal de déficit com apenas um 

patamar no valor de 6.157 R$/MWh. A penalidade aplicada ao não atendimento ao 

requisito de outros usos da água foi alterada para 6.163,16 R$/MWh. 

 

6.2.2 Resultados avaliados 

 

 Para que fosse realizada a análise comparativa dos resultados mostrada no item 

6.4 foram analisadas as seguintes métricas: 

• Risco de déficit; 

• Valor esperado da energia não suprida – EENS; 

• Custo marginal de operação – CMO; 

• Custo total de operação – CTO 

 

 Os resultados individuais, referentes às simulações do Caso Base, e dos Casos 

1 e 2 a partir do enfoque por patamar, são apresentados no Apêndice V. 
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6.3 Análise comparativa - enfoque pela análise de risco 

 

6.3.1 Risco de déficit 

 

 ONS [27] mostrou que do ponto de vista do planejamento da operação do SIN, não 

é adequada a consideração de déficits com profundidade de até 1% da carga, pois estes 

podem ser evitados através da aplicação de procedimentos operativos, como elevação de 

intercâmbios entre regiões e geração térmica adicional. Desta forma, os riscos de déficit 

foram inicialmente avaliados para déficits maiores que 1%, 5% e 10% da carga. 

 Os riscos de déficit maiores que 10% da carga apresentaram valores bastante 

reduzidos em todos os casos simulados (no máximo igual a 2,9%) e por isto não serão 

objeto de análise comparativa. Os riscos para profundidades de déficits maiores que 1% e 

5% da carga, para cada subsistema, são apresentados nas Figuras 6.1 e 6.2, a seguir. 
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Figura 6.1 – Análise comparativa: Risco de déficit (%) maiores que 1% da carga 
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Figura 6.2 – Análise comparativa: Risco de déficit (%) maiores que 5% da carga 

 

 Nas Figuras 6.1 e 6.2, anteriores, são observadas reduções no risco de déficit à 

medida que eleva-se o valor do custo marginal do déficit de energia elétrica entre o  

Caso 1 (557 R$/MWh) e o Caso 2 (2.806 R$/MWh). 

 Comparando-se os casos observa-se redução dos riscos de déficit em todos os 

subsistemas e em todos os anos. Para déficits maiores que 1% da carga, em 2012, último 

ano do período de simulação, no Sudeste/Centro-Oeste os riscos de déficit são reduzidos 

de 11,1% para 4,3%, no Sul de 7,8% para 3,1%, no Nordeste de 5,3% para 2,1% e no 

Norte de 6,3% para 2,0%. Para déficits maiores que 5% da carga, em 2012, último ano do 

período de simulação, no Sudeste/Centro-Oeste os riscos de déficit são reduzidos de 

5,8% para 2,4%, no Sul de 4,4% para 1,6%, no Nordeste de 1,8% para 0,3% e no Norte 

de 3,0% para 0,9%. 

 Estes resultados eram previstos, pois na medida em que se eleva o valor do custo 

marginal de déficit de energia elétrica é esperada a diminuição da quantidade de déficits 

impostos ao sistema, já que os custos associados a estes déficits tornam-se mais 

elevados. Esta situação, de elevação de custos, é tratada pelo modelo NEWAVE na 

otimização do sistema, pois dado que sua função objetivo é minimizar o custo total de 

operação, conforme citado no item 3.4 do Capítulo 3, o modelo computacional buscará 
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operar o sistema de forma a minimizar a ocorrência de déficits. Isto ocorre a partir de uma 

política operativa mais “arrojada”, através de uma maior exploração dos recursos 

hidráulicos e térmicos disponíveis, além dos intercâmbios entre subsistemas, com o 

objetivo de diminuir-se a probabilidade de ocorrência dos déficits, que estão associados a 

um custo muito elevado. 

 

6.3.2 Valor esperado da energia não suprida – EENS 

 

 O valor esperado da energia não suprida é avaliado comparativamente, para cada 

subsistema, conforme apresentado na Figura 6.3, a seguir. 
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Figura 6.3 – Análise comparativa: EENS (MWmed) por subsistema 

 

 

 Da Figura 6.3, anterior, observa-se que na maioria dos subsistemas, exceto o 

Norte, em geral houve uma pequena elevação da EENS em todos os anos, à medida que 

os custos marginais de déficit elevam-se do Caso 1 para o Caso 2. O Norte apresentou 

redução da EENS quando se comparou o Caso 1 ao Caso 2. 
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 A Figura 6.4, a seguir, mostra a avaliação da EENS para o SIN. 
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Figura 6.4 – Análise comparativa: EENS (MWmed) para o SIN 

 

 Da Figura 6.4, anterior, observa-se que não houve energia não suprida em 2008 

para os dois casos avaliados. Para os demais anos foram observadas pequenas 

elevações na EENS do SIN à medida que eleva-se o custo marginal do déficit de energia 

elétrica entre o Caso 1 e o Caso 2, com a maior diferença sendo atingida em 2012, num 

montante de aproximadamente 17 MWmed (11% de crescimento). 

 Os resultados encontrados para a EENS nos casos analisados podem ser 

considerados idênticos e o fato de ter ocorrido uma pequena elevação da EENS, 

diferentemente da redução que seria teoricamente esperada, é explicada pela diferença 

no número de iterações que cada um dos casos necessitou para atingir a convergência no 

NEWAVE (o Caso 1 convergiu na 9ª iteração e o Caso 2 na 12ª iteração). 
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6.3.3 Custo marginal de operação – CMO 

 

 Os valores de CMO médio anual são avaliados comparativamente, para cada 

subsistema, conforme apresentado na Figura 6.5, a seguir. 
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Figura 6.5 – Análise comparativa: Custo marginal de operação médio anual (R$/MWh) 

 

 Da Figura 6.5, anterior, observa-se para todos os subsistemas uma elevação do 

CMO médio anual à medida que se eleva o custo marginal do déficit de energia elétrica 

entre o Caso 1 e o Caso 2. Estes resultados eram previstos e corroboram o que foi citado 

no item 6.3.1, anterior.  

 À medida que se eleva o valor do custo marginal de déficit tende-se a diminuir a 

quantidade de déficits impostos ao sistema, já que os custos associados a estes déficits 

tornam-se mais elevados, o que é levado em consideração pelo modelo NEWAVE na 

função objetivo (minimização do custo total de operação), conforme mostrado no item 3.4 

do Capítulo 3. Ademais, o próprio valor mais elevado de custo marginal do déficit aumenta 

diretamente o CMO nas séries hidrológicas onde eventualmente houver déficit. Com isso, 

era esperada a elevação do CMO, conforme foi verificado na Figura 6.5, anterior, assim 

como a elevação do CTO, mostrada a seguir. 
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6.3.4 Custo total de operação – CTO 

 

 Os valores do CTO para cada caso estudado são apresentados na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 – Análise comparativa: Custo total de operação (R$ milhões) 

 

 

 Da Tabela 6.1, anterior, é possível observar que os valores esperados do custo 

total de operação sofrem elevação à medida que o custo marginal de déficit aumenta 

entre o Caso 1 e o Caso 2, conforme era esperado em função do que foi relatado ao final 

do item 6.3.3, anterior. O CTO apresenta um aumento de 45% entre o Caso 1 e o Caso 2. 

 

 

6.4 Análise comparativa - enfoque por patamar 

 

6.4.1 Risco de déficit 

 

 Os riscos de déficit maiores que 10% da carga apresentaram valores bastante 

reduzidos em todos os casos simulados (no máximo igual a 1,1%) e por isto não serão 

objeto de análise comparativa. Os riscos para profundidades de déficits maiores que 1% e 

5% da carga, para cada subsistema, são apresentados nas Figuras 6.6 e 6.7, a seguir. 

 

 

 

 

Casos
Valor esperado 

total
Desvio padrão

Caso 1 21.137,88 430,04
Caso 2 30.680,72 976,05

Caso 2 - Caso 1 9.542,84 (+45%)
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Figura 6.6 – Análise comparativa: Risco de déficit (%) maiores que 1% da carga 
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Figura 6.7 – Análise comparativa: Risco de déficit (%) maiores que 5% da carga 
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 Nas Figuras 6.6 e 6.7, anteriores, são observadas em geral reduções no risco de 

déficit à medida que eleva-se o valor do custo marginal do déficit de energia elétrica entre 

o Caso Base (2.430 R$/MWh) e os Casos 1 e 2 (3.084 R$/MWh e 6.157 R$/MWh, 

respectivamente). 

 Comparando-se os casos extremos (Caso Base e Caso 2), observa-se redução 

dos riscos de déficit em praticamente todos os subsistemas e em todos os anos. Para 

déficits maiores que 1% da carga, em 2012, último ano do período de simulação, no 

Sudeste/Centro-Oeste os riscos de déficit são reduzidos de 4,7% para 3,3%, no Sul de 

3,4% para 2,4%, no Nordeste de 1,6% para 1,5% e no Norte de 2,0% para 1,8%. Para 

déficits maiores que 5% da carga, em 2012, último ano do período de simulação, no 

Sudeste/Centro-Oeste os riscos de déficit são reduzidos de 2,5% para 1,8% e no Sul, de 

2,1% para 1,2%. O Nordeste e o Norte apresentaram pequena elevação, passando de 

0,2% para 0,3% e de 0,8% para 0,9%, respectivamente. 

 Estes resultados eram previstos, pois na medida em que se eleva o valor do custo 

marginal de déficit de energia elétrica é esperada a diminuição da quantidade de déficits 

impostos ao sistema, já que os custos associados a estes déficits tornam-se mais 

elevados. Esta situação, de elevação de custos, é tratada pelo modelo NEWAVE na 

otimização do sistema, pois dado que sua função objetivo é minimizar o custo total de 

operação, conforme citado no item 3.4 do Capítulo 3, o modelo computacional buscará 

operar o sistema de forma a minimizar a ocorrência de déficits. Isto ocorre a partir de uma 

política operativa mais “arrojada”, através de uma maior exploração dos recursos 

hidráulicos e térmicos disponíveis, além dos intercâmbios entre subsistemas, com o 

objetivo de diminuir-se a probabilidade de ocorrência dos déficits, que estão associados a 

um custo muito elevado. 

 

6.4.2 Valor esperado da energia não suprida – EENS 

 

 O valor esperado da energia não suprida é avaliado comparativamente, para cada 

subsistema, conforme apresentado na Figura 6.8, a seguir. 
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Figura 6.8 – Análise comparativa: EENS (MWmed) por subsistema 

 

 Da Figura 6.8, anterior, observa-se em geral uma redução gradual da EENS em 

todos os subsistemas e anos, à medida que os custos marginais de déficit elevam-se do 

Caso Base até o Caso 2. A Figura 6.9, a seguir, mostra a avaliação para o SIN. 
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Figura 6.9 – Análise comparativa: EENS (MWmed) para o SIN 
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 Da Figura 6.9, anterior, são observadas reduções na EENS do SIN à medida que 

eleva-se o custo marginal do déficit de energia elétrica entre o Caso Base e os Casos 1 e 

2. A maior redução da EENS do SIN ocorre no ano de 2012, passando de 178,3 MWmed 

no Caso Base para 124,5 MWmed no Caso 2. 

 Estes resultados também eram previstos, pois na medida em que se eleva o valor 

do custo marginal de déficit espera-se a diminuição da EENS, já que a elevação do custo 

marginal de déficit diminui a probabilidade de déficits, que passam a ocorrer também com 

menor profundidade em relação à carga, conforme relatado no item 6.4.1, anterior. 

 

6.4.3 Custo marginal de operação – CMO 

 

 Os valores de CMO médio anual são avaliados comparativamente, para cada 

subsistema, conforme apresentado na Figura 6.10, a seguir. 
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Figura 6.10 – Análise comparativa: Custo marginal de operação médio anual (R$/MWh) 
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 Da Figura 6.10, anterior, observa-se em geral, para todos os subsistemas, uma 

elevação do CMO médio anual à medida que se eleva o custo marginal do déficit de 

energia elétrica entre o Caso Base e o Caso 2. Estes resultados eram previstos e 

corroboram o que foi citado nos itens 6.4.1 e 6.4.2, anteriores. 

 À medida que se eleva o valor do custo marginal de déficit tende-se a diminuir a 

quantidade de déficits impostos ao sistema, já que os custos associados a estes déficits 

tornam-se mais elevados, o que é levado em consideração pelo modelo NEWAVE na 

função objetivo (minimização do custo total de operação), conforme mostrado no item 3.4 

do Capítulo 3. Ademais, o próprio valor mais elevado de custo marginal do déficit aumenta 

diretamente o CMO nas séries hidrológicas onde eventualmente houver déficit. Com isso, 

era esperada a elevação do CMO, conforme foi verificado na Figura 6.10, anterior, assim 

como a elevação do CTO, mostrada a seguir. 

 

6.4.4 Custo total de operação – CTO 

 

 Os valores do CTO para cada caso estudado são apresentados na Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2 – Análise comparativa: Custo total de operação (R$ milhões) 

 

 

 Da Tabela 6.2, anterior, é possível observar que os valores esperados do custo 

total de operação sofrem elevação à medida que o custo marginal de déficit aumenta 

entre o Caso Base e os Casos 1 e 2, conforme era esperado em função do que foi 

relatado ao final do item 6.4.3, anterior. O CTO apresenta uma elevação de 6% entre o 

Caso Base e o Caso 1, e uma elevação de 30% entre o Caso Base e o Caso 2. 

 

 

Casos
Valor esperado 

total
Desvio padrão

Caso Base 30.090,59 908,57
Caso 1 31.873,08 1.041,48
Caso 2 39.124,37 1.643,49

Caso 1 - Caso Base 1.782,49 (+6%)
Caso 2 - Caso Base 9.033,78 (+30%)
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6.5 Considerações finais e conclusões parciais 

 

 O estudo de casos realizado neste Capítulo 6 abordou os dois enfoques 

considerados neste trabalho para o cálculo do custo marginal de déficit de energia 

elétrica: enfoque pela análise de risco e enfoque por patamar. 

 Para o enfoque pela análise de risco foram analisados dois casos de simulação 

que consideraram a adoção de dois possíveis valores para o custo marginal de déficit de 

energia elétrica, apresentados no item 6.1, quais sejam: 

 

• Caso 1: custo marginal de déficit único, no valor de 557 R$/MWh (nível 

de 5% de risco); 

• Caso 2: custo marginal de déficit único, no valor de 2.806 R$/MWh (nível 

de 1% de risco). 

 

 A análise comparativa dos resultados encontrados para os Casos 1 e 2, no 

enfoque pela análise de risco, foi apresentada no item 6.3. 

 

 Para o enfoque por patamar também foram analisados dois casos de simulação 

que consideraram a adoção de dois possíveis valores para o custo marginal de déficit de 

energia elétrica, apresentados no item 6.2, quais sejam: 

 

• Caso 1: custo marginal de déficit em um patamar, no valor de  

3.048 R$/MWh (proposta CEPEL – 2001); 

• Caso 2: custo marginal de déficit em um patamar, no valor de  

6.157 R$/MWh (metodologia proposta). 

 

 Como Caso Base, que serviu de referência comparativa para o enfoque por 

patamar, foi utilizado o caso do cenário de referência do PEN 2008, que considerou o 

custo marginal de déficit de energia elétrica com apenas um patamar, num valor de  

2.430 R$/MWh. 

 A análise comparativa dos resultados encontrados, no enfoque por patamar, foi 

apresentada no item 6.4. 

 Todos os casos foram simulados com a versão 14 do modelo NEWAVE, versão 

mais recente homologada pela ANEEL quando da realização deste estudo. 
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 Considerando o fato de que, para efeitos práticos de simulação com o modelo 

NEWAVE, todos os casos acima relatados são modelados de forma similar, em linhas 

gerais as conclusões descritas a seguir podem ser consideradas genéricas e aplicam-se a 

todas as simulações realizadas, com base no que foi relatado nos itens 6.3 e 6.4, 

anteriores. 

 Os valores de risco de déficit encontrados nas análises comparativas realizadas 

neste capítulo apresentaram os resultados esperados. De forma geral, à medida que se 

elevou o valor do custo marginal do déficit de energia elétrica houve diminuição da 

quantidade de déficits no sistema, já que os custos associados a estes déficits tornaram-

se mais elevados, o que também se verificou parcialmente com a EENS. Isto ocorreu 

porque o modelo NEWAVE efetuou uma operação do sistema com maior utilização dos 

recursos disponíveis, com o objetivo de diminuir a probabilidade de ocorrência dos déficits 

e sua profundidade, o que costuma também implicar em diminuição da EENS. 

 Em relação ao CMO, observou-se elevação de seus valores anuais à medida que 

elevou-se o custo marginal do déficit, fato devido à função objetivo e às restrições 

associadas ao problema de otimização energética no modelo NEWAVE. Isto ocorreu 

porque o próprio valor mais elevado de custo marginal do déficit aumenta diretamente o 

CMO nas séries hidrológicas onde houver déficit, conforme relatado nos itens 6.3.3 e 

6.4.3, anteriores. 

 Para o CTO foi observada uma elevação de seu valor à medida que se elevou o 

custo marginal do déficit, da mesma forma que ocorrido com o CMO, o que já era 

esperado dada a função objetivo e as restrições associadas ao problema de otimização 

energética. Isto ocorreu porque a gradual redução dos riscos e da EENS, relatados 

anteriormente, são em parte possíveis devido a uma maior utilização, pelo NEWAVE, da 

geração das usinas térmicas que possuem custo variável unitário de despacho inferior ao 

custo marginal de déficit, o que fez elevar o CMO e o CTO.  

 Num detalhamento da análise do CTO, no enfoque pela análise de risco, ao se 

comparar o Caso 1 e o Caso 2 observou-se uma elevação de 45% no CTO, para uma 

variação do custo marginal de déficit da ordem de 404% (de 557 R$/MWh para 2.806 

R$/MWh), o que representa uma relação de aproximadamente nove para um entre a 

variação do custo marginal de déficit e a variação do CTO. No enfoque por patamar, ao se 

comparar o Caso Base e o Caso 1 observou-se uma elevação de 6% no CTO, para uma 

variação do custo marginal de déficit da ordem de 27% (de 2.430 R$/MWh para 3.084 

R$/MWh), o que representa uma relação de aproximadamente cinco para um entre a 



97 

variação do custo marginal do déficit e a variação do CTO. Ao se comparar o Caso Base 

e o Caso 2, é observada uma elevação de 30% no CTO, para uma variação do custo 

marginal de déficit da ordem de 153% (de 2.430 R$/MWh para 6.157 R$/MWh), 

representando também a mesma relação de aproximadamente cinco para um. 

 Ao se efetuar uma comparação (em relação ao Caso Base) das variações 

percentuais associadas ao CTO e ao custo marginal de déficit nos resultados pelo 

enfoque por patamar, observou-se que a elevação percentual sofrida pelo CTO nos 

Casos 1 e 2 (6% e 30%, respectivamente), possui aproximadamente uma relação de 

ordem cinco. Esta relação é também aproximadamente encontrada ao se efetuar a 

avaliação da elevação percentual do custo marginal de déficit adotado nos Casos 1 e 2 

em relação ao Caso Base (27% e 153%, respectivamente). A análise destas relações 

corrobora a linearidade esperada para os resultados do modelo NEWAVE no que diz 

respeito aos valores de CTO. 
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Capítulo 7 

 

Conclusões 

 

 No Capítulo 1 foi apresentado o contexto do trabalho e sua inserção no setor 

elétrico, seguido de um histórico sobre a evolução da indústria de energia elétrica no 

Brasil. Foi ainda destacado o estado da arte do custo marginal do déficit de energia 

elétrica e suas implicações, principalmente no que diz respeito ao planejamento 

energético. 

 O Capítulo 2 apresentou uma visão geral do cenário macroeconômico e as 

principais características do sistema elétrico brasileiro, com destaque para a evolução da 

demanda por energia elétrica e as características do consumo nacional. 

 No Capítulo 3 foram conceituados o risco e o déficit de energia elétrica, sendo 

ainda mostrado o gerenciamento do risco de déficit no setor elétrico brasileiro. Neste 

mesmo capítulo foi citada e iniciada a aplicação de uma proposta de metodologia para 

associação do gerenciamento de risco ao déficit de energia elétrica. 

 O custo marginal do déficit de energia elétrica foi detalhado a partir do Capítulo 4, 

com apresentação de conceitos e metodologias, além da revisão bibliográfica e histórica. 

Neste mesmo capítulo foi realizada também uma atualização de uma aplicação 

metodológica proposta pelo CEPEL no ano de 2001. 

 No Capítulo 5 foi apresentada a proposta de uma nova metodologia para o cálculo 

do custo marginal do déficit de energia elétrica, envolvendo dois tipos de enfoques: pela 

análise de risco e por patamar. Foram considerados como insumos básicos os dados 

mensais de consumo de energia elétrica e PIB entre os anos de 1995 e 2007. 

 O Capítulo 6 apresentou o estudo de casos, criados a partir do cenário de 

referência do PEN 2008, contemplando a adoção dos valores de custos marginais de 

déficit encontrados nos Capítulos 4 e 5, mantendo-se os enfoques pela análise de risco e 

por patamar. Foram realizadas análises comparativas considerando os resultados para 

algumas das principais métricas utilizadas pelo setor elétrico - risco de déficit, EENS, 

CMO e CTO, a partir de simulações com o modelo de otimização NEWAVE. O capítulo foi 

finalizado com a apresentação das considerações finais e das conclusões parciais, que 

indicaram a coerência dos resultados encontrados a partir do comportamento esperado 
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para o modelo computacional frente ao problema de otimização energética. As 

conclusões apresentadas a partir da análise dos resultados corroboraram a importância 

do parâmetro custo marginal do déficit para o setor e destacaram o impacto de sua 

atualização sobre as métricas avaliadas, associando também suas possíveis implicações 

nos estudos e avaliações do planejamento energético do SIN. 

 No presente Capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho, onde foram 

estudados dois enfoques para o cálculo do valor do custo marginal do déficit de energia 

elétrica. O primeiro enfoque trata da análise pelo risco, baseada na proposta de nova 

metodologia de cálculo mostrada nesta dissertação e apresentada no item 5.4 do 

Capítulo 5, sendo escolhidos dois valores de custo marginal do déficit para as 

simulações realizadas no Capítulo 6, com um só custo marginal do déficit nos valores 

de 557 R$/MWh (Caso 1) e 2.806 R$/MWh (Caso 2).  

 No segundo enfoque, por patamar, foram também encontrados dois valores de 

custo marginal do déficit, com patamar único: 3.084 R$/MWh (Caso 1) e  

6.157 R$/MWh (Caso 2). O Caso 1 foi baseado na atualização de uma metodologia 

proposta em 2001 pelo CEPEL, mostrada no Capítulo 4, e o Caso 2 resultou da aplicação 

da proposta de nova metodologia apresentada no Capítulo 5. 

 A avaliação dos resultados, o perfil das variações e comportamento das métricas 

estudadas são indicativos dos potenciais impactos que poderão advir sobre os custos 

operativos, riscos de déficit, e sobre a própria política operativa do SIN, caso ocorra a 

esperada atualização da função de custo marginal do déficit de energia elétrica. Um 

impacto claro ocorrerá sobre os CMOs do sistema, como foi relatado no item 3.3 do 

Capítulo 3. Um aumento do custo marginal do déficit acarretará, para uma mesma carga, 

um CMO mais alto pois os prováveis déficits futuros agora custam mais. Neste caso, o 

CMO cortará a curva do CME numa carga crítica menor, indicando que o sistema já 

deveria ter sido expandido antes, podendo gerar riscos superiores aos desejados caso 

não ocorra a expansão. Esta situação afeta a operação do SIN, responsabilidade do ONS 

e, principalmente, o planejamento da expansão, responsabilidade da EPE/MME. 

 A necessidade de atualização deste parâmetro, adotado nos principais estudos 

energéticos do setor, é um fato identificado já há bastante tempo, principalmente devido à 

evolução e alteração da estrutura da economia nacional, e também da relação desta com 

o consumo de energia elétrica, notadamente após a implantação do Plano Real e também 

ao se considerar o racionamento vivido pelo país em 2001/2002. 
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 MME e ANEEL devem, com a maior brevidade possível, considerar a atualização 

do custo marginal do déficit como tarefa relevante e extremamente necessária para que 

sejam dados aos agentes e atores do setor, e à sociedade em geral, os corretos sinais 

sobre as reais condições de atendimento ao mercado de energia elétrica do SIN, tanto na 

operação como no planejamento. 

 Assim, seja na operação, através da evolução do CMO, do gerenciamento do risco 

de déficit e/ou do despacho econômico adequado das térmicas, ou no planejamento do 

SIN, através do atendimento aos critérios de garantia de suprimento (determinados pelo 

CNPE) e/ou de expansão econômica (igualdade entre CMO e CME), a atualização do 

custo marginal do déficit é fator relevante. A associação à sua consideração como 

parâmetro em patamar único ou variável em função do corte de carga torna o seu papel 

ainda mais preponderante, já que o custo marginal do déficit de energia elétrica é um 

dado de entrada inserido explicitamente no modelo de otimização. 

 Desta forma, considerando o que foi apresentado anteriormente, esta dissertação 

atingiu seu principal objetivo ao retomar a discussão sobre o custo marginal do déficit de 

energia elétrica, parâmetro muito importante para o setor elétrico. 

 Considerando a extensão do tema da dissertação, os potenciais impactos e as 

possíveis implicações sobre os estudos e agentes do setor elétrico, o item 7.1, a seguir, 

apresenta algumas propostas para trabalhos futuros sobre o custo marginal do déficit de 

energia elétrica, que poderão ser realizados em continuidade a esta dissertação. 

 

7.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 Algumas alternativas de trabalhos futuros para investigação adicional, 

detalhamento, modificação ou melhoria das modelagens atualizadas e propostas 

apresentadas nos Capítulos 4 e 5 desta dissertação para o cálculo do custo marginal do 

déficit de energia elétrica são destacadas a seguir: 

 

• Estudo de outras funções/valores de custo marginal do déficit utilizando a 

atualização dos dados da matriz insumo-produto simplificada divulgada pelo IBGE 

ao final do ano de 2008, considerando principalmente os setores eletro-intensivos; 

• Estratificação da participação dos setores produtivos no PIB para permitir uma 

modelagem do custo marginal do déficit por patamar de carga mais apurada e 

adequada; 
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• Detalhamento da composição dos setores econômicos e realização de pesquisa 

com os consumidores eletro-intensivos para quantificação do custo da falta de 

energia elétrica; 

• Avaliação de dados econômicos e de consumo de energia elétrica por região 

geográfica do país para determinação de custos marginais de déficit regionais; 

• Estudo de funções/valores de custo marginal do déficit utilizando outros fatores 

para preparação de regressão envolvendo PIB e consumo de energia elétrica (por 

exemplo: preço da energia, câmbio, taxa SELIC, importação, exportação, etc); 

• Ampliação das análises deste trabalho, a partir da avaliação do impacto da adoção 

dos novos valores de custo marginal do déficit sobre o PEN e PMO, avaliando os 

resultados encontrados para CMO e PLD, utilizando os Modelos NEWAVE e 

DECOMP; 

• Ampliação das análises deste trabalho avaliando impactos dos valores de custo 

marginal do déficit encontrados sobre o planejamento da expansão de longo prazo 

- PDE e PNE; 

• Estudo prospectivo de valores de custos marginais do déficit variáveis ao longo do 

horizonte de simulação, utilizando versão do Modelo NEWAVE em 

desenvolvimento. 
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Apêndices 
 

Apêndice I – Tabela Normal padrão N (0,1) 
 

Distribuição Normal Padrão (0,1)

x φ (x) x φ (x) x φ (x) x φ (x) x φ (x)
0 0,5000 0,81 0,7910 1,61 0,9463 2,41 0,9920 3,21 0,9993

0,01 0,5040 0,82 0,7939 1,62 0,9474 2,42 0,9922 3,22 0,9994
0,02 0,5080 0,83 0,7967 1,63 0,9484 2,43 0,9925 3,23 0,9994
0,03 0,5120 0,84 0,7995 1,64 0,9495 2,44 0,9927 3,24 0,9994
0,04 0,5160 0,85 0,8023 1,65 0,9505 2,45 0,9929 3,25 0,9994
0,05 0,5199 0,86 0,8051 1,66 0,9515 2,46 0,9931 3,26 0,9994
0,06 0,5239 0,87 0,8078 1,67 0,9525 2,47 0,9932 3,27 0,9995
0,07 0,5279 0,88 0,8106 1,68 0,9535 2,48 0,9934 3,28 0,9995
0,08 0,5319 0,89 0,8133 1,69 0,9545 2,49 0,9936 3,29 0,9995
0,09 0,5359 0,9 0,8159 1,7 0,9554 2,5 0,9938 3,3 0,9995
0,1 0,5398 0,91 0,8186 1,71 0,9564 2,51 0,9940 3,31 0,9995
0,11 0,5438 0,92 0,8212 1,72 0,9573 2,52 0,9941 3,32 0,9995
0,12 0,5478 0,93 0,8238 1,73 0,9582 2,53 0,9943 3,33 0,9996
0,13 0,5517 0,94 0,8264 1,74 0,9591 2,54 0,9945 3,34 0,9996
0,14 0,5557 0,95 0,8289 1,75 0,9599 2,55 0,9946 3,35 0,9996
0,15 0,5596 0,96 0,8315 1,76 0,9608 2,56 0,9948 3,36 0,9996
0,16 0,5636 0,97 0,8340 1,77 0,9616 2,57 0,9949 3,37 0,9996
0,17 0,5675 0,98 0,8365 1,78 0,9625 2,58 0,9951 3,38 0,9996
0,18 0,5714 0,99 0,8389 1,79 0,9633 2,59 0,9952 3,39 0,9997
0,19 0,5753 1 0,8413 1,8 0,9641 2,6 0,9953 3,4 0,9997
0,2 0,5793 1,01 0,8438 1,81 0,9649 2,61 0,9955 3,41 0,9997
0,21 0,5832 1,02 0,8461 1,82 0,9656 2,62 0,9956 3,42 0,9997
0,22 0,5871 1,03 0,8485 1,83 0,9664 2,63 0,9957 3,43 0,9997
0,23 0,5910 1,04 0,8508 1,84 0,9671 2,64 0,9959 3,44 0,9997
0,24 0,5948 1,05 0,8531 1,85 0,9678 2,65 0,9960 3,45 0,9997
0,25 0,5987 1,06 0,8554 1,86 0,9686 2,66 0,9961 3,46 0,9997
0,26 0,6026 1,07 0,8577 1,87 0,9693 2,67 0,9962 3,47 0,9997
0,27 0,6064 1,08 0,8599 1,88 0,9699 2,68 0,9963 3,48 0,9997
0,28 0,6103 1,09 0,8621 1,89 0,9706 2,69 0,9964 3,49 0,9998
0,29 0,6141 1,1 0,8643 1,9 0,9713 2,7 0,9965 3,5 0,9998
0,3 0,6179 1,11 0,8665 1,91 0,9719 2,71 0,9966 3,51 0,9998
0,31 0,6217 1,12 0,8686 1,92 0,9726 2,72 0,9967 3,52 0,9998
0,32 0,6255 1,13 0,8708 1,93 0,9732 2,73 0,9968 3,53 0,9998
0,33 0,6293 1,14 0,8729 1,94 0,9738 2,74 0,9969 3,54 0,9998
0,34 0,6331 1,15 0,8749 1,95 0,9744 2,75 0,9970 3,55 0,9998
0,35 0,6368 1,16 0,8770 1,96 0,9750 2,76 0,9971 3,56 0,9998
0,36 0,6406 1,17 0,8790 1,97 0,9756 2,77 0,9972 3,57 0,9998
0,37 0,6443 1,18 0,8810 1,98 0,9761 2,78 0,9973 3,58 0,9998
0,38 0,6480 1,19 0,8830 1,99 0,9767 2,79 0,9974 3,59 0,9998
0,39 0,6517 1,2 0,8849 2 0,9772 2,8 0,9974 3,6 0,9998
0,4 0,6554 1,21 0,8869 2,01 0,9778 2,81 0,9975 3,61 0,9998
0,41 0,6591 1,22 0,8888 2,02 0,9783 2,82 0,9976 3,62 0,9999
0,42 0,6628 1,23 0,8907 2,03 0,9788 2,83 0,9977 3,63 0,9999
0,43 0,6664 1,24 0,8925 2,04 0,9793 2,84 0,9977 3,64 0,9999
0,44 0,6700 1,25 0,8944 2,05 0,9798 2,85 0,9978 3,65 0,9999
0,45 0,6736 1,26 0,8962 2,06 0,9803 2,86 0,9979 3,66 0,9999
0,46 0,6772 1,27 0,8980 2,07 0,9808 2,87 0,9979 3,67 0,9999
0,47 0,6808 1,28 0,8997 2,08 0,9812 2,88 0,9980 3,68 0,9999
0,48 0,6844 1,29 0,9015 2,09 0,9817 2,89 0,9981 3,69 0,9999
0,49 0,6879 1,3 0,9032 2,1 0,9821 2,9 0,9981 3,7 0,9999
0,5 0,6915 1,31 0,9049 2,11 0,9826 2,91 0,9982 3,71 0,9999
0,51 0,6950 1,32 0,9066 2,12 0,9830 2,92 0,9982 3,72 0,9999
0,52 0,6985 1,33 0,9082 2,13 0,9834 2,93 0,9983 3,73 0,9999
0,53 0,7019 1,34 0,9099 2,14 0,9838 2,94 0,9984 3,74 0,9999
0,54 0,7054 1,35 0,9115 2,15 0,9842 2,95 0,9984 3,75 0,9999
0,55 0,7088 1,36 0,9131 2,16 0,9846 2,96 0,9985 3,76 0,9999
0,56 0,7123 1,37 0,9147 2,17 0,9850 2,97 0,9985 3,77 0,9999
0,57 0,7157 1,38 0,9162 2,18 0,9854 2,98 0,9986 3,78 0,9999
0,58 0,7190 1,39 0,9177 2,19 0,9857 2,99 0,9986 3,79 0,9999
0,59 0,7224 1,4 0,9192 2,2 0,9861 3 0,9987 3,8 0,9999
0,6 0,7257 1,41 0,9207 2,21 0,9864 3,01 0,9987 3,81 0,9999
0,61 0,7291 1,42 0,9222 2,22 0,9868 3,02 0,9987 3,82 0,9999
0,62 0,7324 1,43 0,9236 2,23 0,9871 3,03 0,9988 3,83 0,9999
0,63 0,7357 1,44 0,9251 2,24 0,9875 3,04 0,9988 3,84 0,9999
0,64 0,7389 1,45 0,9265 2,25 0,9878 3,05 0,9989 3,85 0,9999
0,65 0,7422 1,46 0,9279 2,26 0,9881 3,06 0,9989 3,86 0,9999
0,66 0,7454 1,47 0,9292 2,27 0,9884 3,07 0,9989 3,87 0,9999
0,67 0,7486 1,48 0,9306 2,28 0,9887 3,08 0,9990 3,88 0,9999
0,68 0,7517 1,49 0,9319 2,29 0,9890 3,09 0,9990 3,89 0,9999
0,69 0,7549 1,5 0,9332 2,3 0,9893 3,1 0,9990 3,9 1,0000
0,7 0,7580 1,51 0,9345 2,31 0,9896 3,11 0,9991 3,91 1,0000
0,71 0,7611 1,52 0,9357 2,32 0,9898 3,12 0,9991 3,92 1,0000
0,72 0,7642 1,53 0,9370 2,33 0,9901 3,13 0,9991 3,93 1,0000
0,73 0,7673 1,54 0,9382 2,34 0,9904 3,14 0,9992 3,94 1,0000
0,74 0,7704 1,55 0,9394 2,35 0,9906 3,15 0,9992 3,95 1,0000
0,75 0,7734 1,56 0,9406 2,36 0,9909 3,16 0,9992 3,96 1,0000
0,76 0,7764 1,57 0,9418 2,37 0,9911 3,17 0,9992 3,97 1,0000
0,77 0,7794 1,58 0,9429 2,38 0,9913 3,18 0,9993 3,98 1,0000
0,78 0,7823 1,59 0,9441 2,39 0,9916 3,19 0,9993 3,99 1,0000
0,79 0,7852 1,6 0,9452 2,4 0,9918 3,2 0,9993 4 1,0000
0,8 0,7881  
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Apêndice II – PIB e consumo de energia elétrica no 
Brasil – dados mensais de 1995 a 2007 
 

 

01/1995 20.105             44.960          07/1999 24.028             89.065          01/2004 26.868             149.790        
02/1995 19.696             45.657          08/1999 24.490             89.291          02/2004 26.398             143.230        
03/1995 20.072             52.446          09/1999 24.886             86.897          03/2004 27.163             154.366        
04/1995 20.479             51.452          10/1999 24.705             93.278          04/2004 27.926             155.158        
05/1995 19.793             51.122          11/1999 24.958             98.205          05/2004 27.139             164.193        
06/1995 19.880             52.439          12/1999 24.843             98.764          06/2004 26.977             167.048        
07/1995 20.021             54.238          01/2000 25.060             91.181          07/2004 27.246             161.421        
08/1995 20.006             56.122          02/2000 25.057             89.054          08/2004 27.561             164.442        
09/1995 21.048             55.699          03/2000 25.662             88.517          09/2004 28.137             163.843        
10/1995 20.390             58.338          04/2000 25.598             89.756          10/2004 28.450             169.929        
11/1995 21.129             62.379          05/2000 25.448             98.201          11/2004 28.268             173.832        
12/1995 20.454             65.404          06/2000 25.445             103.427        12/2004 28.465             174.246        
01/1996 19.765             61.915          07/2000 25.287             101.694        01/2005 28.314             168.602        
02/1996 20.230             61.010          08/2000 25.470             102.506        02/2005 27.788             158.729        
03/1996 20.110             62.771          09/2000 25.777             96.882          03/2005 28.543             169.198        
04/1996 20.598             64.262          10/2000 26.313             104.876        04/2005 29.307             174.217        
05/1996 20.408             68.909          11/2000 26.579             106.933        05/2005 28.586             178.943        
06/1996 20.516             69.652          12/2000 25.834             106.457        06/2005 28.430             182.090        
07/1996 20.004             73.163          01/2001 25.878             101.811        07/2005 28.441             177.391        
08/1996 21.123             73.085          02/2001 26.410             99.974          08/2005 28.713             183.164        
09/1996 21.088             70.188          03/2001 26.487             105.530        09/2005 29.288             181.443        
10/1996 21.124             76.247          04/2001 27.097             107.053        10/2005 29.257             188.004        
11/1996 21.294             80.327          05/2001 26.311             111.339        11/2005 29.389             193.073        
12/1996 21.068             82.437          06/2001 23.723             105.717        12/2005 29.457             192.385        
01/1997 22.566             76.542          07/2001 20.447             109.051        01/2006 28.993             182.028        
02/1997 22.332             69.227          08/2001 20.809             110.377        02/2006 29.486             175.974        
03/1997 21.818             67.762          09/2001 21.338             105.213        03/2006 30.018             185.252        
04/1997 22.306             72.750          10/2001 21.305             114.185        04/2006 30.006             180.422        
05/1997 22.698             77.959          11/2001 21.824             117.562        05/2006 29.040             193.977        
06/1997 22.255             81.805          12/2001 21.630             114.325        06/2006 29.183             195.731        
07/1997 22.442             81.087          01/2002 22.343             111.970        07/2006 29.245             196.353        
08/1997 23.110             80.341          02/2002 22.901             110.076        08/2006 30.003             201.687        
09/1997 23.161             79.387          03/2002 23.680             115.904        09/2006 30.031             194.993        
10/1997 23.614             85.530          04/2002 25.056             120.441        10/2006 30.263             205.794        
11/1997 23.954             84.870          05/2002 25.016             124.424        11/2006 30.642             212.437        
12/1997 23.025             81.887          06/2002 24.616             125.116        12/2006 30.603             208.288        
01/1998 23.920             78.127          07/2002 24.123             125.527        01/2007 30.810             200.590        
02/1998 23.065             73.538          08/2002 24.858             125.337        02/2007 30.428             191.944        
03/1998 23.083             76.914          09/2002 24.863             121.635        03/2007 31.426             206.314        
04/1998 24.178             79.694          10/2002 25.082             131.066        04/2007 32.142             203.845        
05/1998 23.830             84.274          11/2002 25.595             135.311        05/2007 31.496             215.771        
06/1998 22.952             85.244          12/2002 25.094             131.016        06/2007 30.878             215.544        
07/1998 23.265             84.787          01/2003 25.546             129.281        07/2007 30.614             212.760        
08/1998 24.082             83.518          02/2003 25.400             127.885        08/2007 31.288             220.102        
09/1998 24.266             81.239          03/2003 25.837             133.440        09/2007 31.843             212.369        
10/1998 24.181             84.553          04/2003 25.298             137.277        10/2007 32.244             225.163        
11/1998 24.058             84.739          05/2003 25.433             142.253        11/2007 32.764             229.718        
12/1998 23.645             82.649          06/2003 25.189             140.481        12/2007 32.427             224.702        
01/1999 23.901             79.305          07/2003 25.083             141.398        
02/1999 23.370             78.525          08/2003 25.311             142.549        
03/1999 23.815             85.322          09/2003 25.287             146.068        
04/1999 25.247             86.406          10/2003 26.243             152.797        
05/1999 23.882             88.430          11/2003 26.172             153.006        
06/1999 24.065             91.513          12/2003 26.188             153.515        
Fonte: EPE/Eletrobrás e BCB/CORECON-SP
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Apêndice III – PIB e consumo de energia elétrica no 
Brasil – operador primeira diferença (∆∆∆∆) - dados 
mensais de 1995 a 2007 

 

01/1995 - - 07/1999 (37)                   (2.449)           01/2004 679                  (3.725)          
02/1995 (408)                 697               08/1999 462                  227               02/2004 (470)                 (6.561)          
03/1995 375                  6.789            09/1999 396                  (2.395)           03/2004 765                  11.137          
04/1995 408                  (994)              10/1999 (181)                 6.381            04/2004 764                  792               
05/1995 (686)                 (330)              11/1999 253                  4.927            05/2004 (787)                 9.035            
06/1995 87                    1.317            12/1999 (114)                 559               06/2004 (162)                 2.855            
07/1995 141                  1.798            01/2000 217                  (7.583)           07/2004 269                  (5.627)          
08/1995 (15)                   1.884            02/2000 (3)                     (2.127)           08/2004 315                  3.021            
09/1995 1.042               (422)              03/2000 605                  (537)              09/2004 576                  (599)             
10/1995 (658)                 2.639            04/2000 (64)                   1.240            10/2004 313                  6.086            
11/1995 739                  4.041            05/2000 (149)                 8.444            11/2004 (183)                 3.903            
12/1995 (675)                 3.026            06/2000 (3)                     5.226            12/2004 198                  414               
01/1996 (689)                 (3.490)           07/2000 (158)                 (1.733)           01/2005 (151)                 (5.645)          
02/1996 465                  (904)              08/2000 183                  812               02/2005 (526)                 (9.872)          
03/1996 (120)                 1.761            09/2000 307                  (5.624)           03/2005 755                  10.469          
04/1996 488                  1.491            10/2000 537                  7.994            04/2005 764                  5.019            
05/1996 (190)                 4.647            11/2000 266                  2.057            05/2005 (722)                 4.725            
06/1996 109                  744               12/2000 (745)                 (476)              06/2005 (156)                 3.148            
07/1996 (512)                 3.511            01/2001 44                    (4.646)           07/2005 12                    (4.699)          
08/1996 1.119               (78)                02/2001 531                  (1.838)           08/2005 271                  5.773            
09/1996 (35)                   (2.898)           03/2001 77                    5.556            09/2005 575                  (1.721)          
10/1996 36                    6.059            04/2001 610                  1.524            10/2005 (31)                   6.561            
11/1996 170                  4.081            05/2001 (786)                 4.286            11/2005 132                  5.069            
12/1996 (226)                 2.109            06/2001 (2.588)              (5.622)           12/2005 68                    (688)             
01/1997 1.498               (5.895)           07/2001 (3.276)              3.334            01/2006 (464)                 (10.357)        
02/1997 (234)                 (7.315)           08/2001 361                  1.326            02/2006 493                  (6.054)          
03/1997 (514)                 (1.465)           09/2001 529                  (5.164)           03/2006 532                  9.278            
04/1997 488                  4.989            10/2001 (33)                   8.972            04/2006 (13)                   (4.830)          
05/1997 392                  5.208            11/2001 519                  3.377            05/2006 (965)                 13.555          
06/1997 (443)                 3.847            12/2001 (194)                 (3.237)           06/2006 143                  1.753            
07/1997 187                  (718)              01/2002 713                  (2.355)           07/2006 61                    622               
08/1997 668                  (747)              02/2002 558                  (1.894)           08/2006 759                  5.334            
09/1997 51                    (954)              03/2002 779                  5.828            09/2006 28                    (6.694)          
10/1997 454                  6.143            04/2002 1.376               4.537            10/2006 231                  10.801          
11/1997 340                  (660)              05/2002 (40)                   3.984            11/2006 379                  6.643            
12/1997 (929)                 (2.982)           06/2002 (400)                 691               12/2006 (39)                   (4.149)          
01/1998 895                  (3.760)           07/2002 (492)                 411               01/2007 207                  (7.698)          
02/1998 (855)                 (4.589)           08/2002 735                  (190)              02/2007 (382)                 (8.647)          
03/1998 18                    3.375            09/2002 4                      (3.702)           03/2007 998                  14.370          
04/1998 1.095               2.780            10/2002 219                  9.431            04/2007 716                  (2.469)          
05/1998 (348)                 4.580            11/2002 514                  4.245            05/2007 (646)                 11.926          
06/1998 (878)                 970               12/2002 (501)                 (4.296)           06/2007 (618)                 (227)             
07/1998 313                  (458)              01/2003 452                  (1.735)           07/2007 (263)                 (2.784)          
08/1998 817                  (1.269)           02/2003 (146)                 (1.396)           08/2007 673                  7.342            
09/1998 184                  (2.278)           03/2003 437                  5.555            09/2007 555                  (7.734)          
10/1998 (84)                   3.314            04/2003 (539)                 3.838            10/2007 400                  12.794          
11/1998 (124)                 186               05/2003 136                  4.976            11/2007 520                  4.555            
12/1998 (413)                 (2.090)           06/2003 (244)                 (1.772)           12/2007 (337)                 (5.016)          
01/1999 256                  (3.344)           07/2003 (106)                 918               
02/1999 (531)                 (780)              08/2003 228                  1.151            
03/1999 445                  6.797            09/2003 (24)                   3.518            
04/1999 1.432               1.084            10/2003 956                  6.729            
05/1999 (1.366)              2.024            11/2003 (71)                   209               
06/1999 183                  3.083            12/2003 16                    510               

Período Período

PIB valores 

correntes 

(R$ milhões) 

Consumo de 

Energia 

Elétrica (GWh)

PIB valores 

correntes 

(R$ milhões) 
Período

Consumo de 

Energia 

Elétrica (GWh)

Operador 1ª diferença (∆∆∆∆) Operador 1ª diferença (∆∆∆∆) Operador 1ª diferença (∆∆∆∆)
Consumo de 

Energia 

Elétrica (GWh)

PIB valores 

correntes 

(R$ milhões) 
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Apêndice IV – enfoque pela análise de risco 
(resultados dos casos simulados) 

 

Risco de déficit (%) 

 

 

Caso 1 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE

Maior que 1% da carga 1,0 4,1 5,6 8,6 11,1
Maior que 5% da carga 0,0 1,2 2,7 5,2 5,8
Maior que 10% da carga 0,0 0,3 1,4 2,4 2,9
SUL

Maior que 1% da carga 1,4 5,7 4,0 5,7 7,8
Maior que 5% da carga 0,4 2,9 1,8 3,0 4,4
Maior que 10% da carga 0,0 1,3 0,6 1,5 1,6
NORDESTE

Maior que 1% da carga 2,2 3,8 4,4 6,5 5,3
Maior que 5% da carga 0,4 1,5 1,8 3,1 1,8
Maior que 10% da carga 0,0 0,3 0,4 0,7 0,2
NORTE

Maior que 1% da carga 1,6 3,8 4,7 6,6 6,3
Maior que 5% da carga 0,2 2,6 3,2 4,2 3,0
Maior que 10% da carga 0,0 1,5 1,5 1,5 0,9

Caso 2 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,1 3,0 3,6 4,3
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 1,5 1,9 2,4
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,7 0,9 1,1
SUL

Maior que 1% da carga 0,0 0,9 2,2 2,5 3,1
Maior que 5% da carga 0,0 0,5 0,9 1,7 1,6
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,4 0,6 0,7
NORDESTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,2 1,9 2,2 2,1
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 0,4 0,6 0,3
Maior que 10% da carga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
NORTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,1 2,1 2,5 2,0
Maior que 5% da carga 0,0 0,7 1,1 1,0 0,9
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,5 0,4 0,4
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Apêndice IV – enfoque pela análise de risco 
(resultados dos casos simulados) - continuação 

 

Valor esperado da energia não suprida – EENS (MWmed) 

 

 

Custo marginal de operação – CMO (R$/MWh) 

 

 

Custo total de operação – CTO (R$ milhões) 

 
Caso 1 Custo total de operação

Valor esperado total 21.137,88
Desvio padrão 430,04

Caso 2 Custo total de operação

Valor esperado total 30.680,72
Desvio padrão 976,05  

 

Caso 1 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 0,0 19,0 67,3 97,5 118,3
SUL 0,0 5,1 11,7 19,4 23,3
NORDESTE 0,0 3,2 6,1 7,3 5,6
NORTE 0,0 2,4 7,6 6,7 6,5
SIN 0,0 29,7 92,7 130,9 153,7

Caso 2 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 0,0 20,9 74,9 105,2 134,4
SUL 0,0 4,7 13,0 21,5 23,5
NORDESTE 0,0 3,8 5,8 7,7 6,1
NORTE 0,0 2,8 6,4 6,0 6,2
SIN 0,0 32,2 100,1 140,4 170,2

Caso 1 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 52,77 88,24 108,83 150,69 165,37
SUL 61,51 88,10 107,64 145,25 160,86
NORDESTE 57,48 86,87 104,39 144,52 150,15
NORTE 56,31 81,14 102,99 142,43 149,75

Caso 2 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 81,23 152,23 191,82 255,77 287,00
SUL 81,75 149,36 183,83 246,65 275,48
NORDESTE 84,18 138,75 172,00 236,63 232,94
NORTE 81,64 128,16 180,59 237,96 240,35
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Apêndice V – enfoque por patamar (resultados dos 
casos simulados) 

 

Risco de déficit (%) 

 

Caso Base 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,1 3,2 4,4 4,7
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 1,6 2,1 2,5
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,6 1,0 1,1
SUL

Maior que 1% da carga 0,0 0,9 2,6 2,8 3,4
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 1,0 1,5 2,1
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,5 0,6 0,8
NORDESTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,2 1,9 2,2 1,6
Maior que 5% da carga 0,0 0,3 0,5 0,8 0,2
Maior que 10% da carga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
NORTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,4 2,3 2,5 2,0
Maior que 5% da carga 0,0 0,5 1,6 1,6 0,8
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,7 0,6 0,4

Caso 1 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,0 2,9 3,6 4,2
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 1,5 1,8 2,2
Maior que 10% da carga 0,0 0,1 0,5 0,8 0,9
SUL

Maior que 1% da carga 0,0 0,9 2,2 2,5 3,1
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 0,8 1,4 1,7
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,2 0,6 0,6
NORDESTE

Maior que 1% da carga 0,0 0,9 2,0 2,0 1,9
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 0,4 0,6 0,2
Maior que 10% da carga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
NORTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,1 2,2 2,4 2,3
Maior que 5% da carga 0,0 0,5 1,2 1,4 0,9
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,7 0,4 0,2

Caso 2 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,0 2,4 2,5 3,3
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 1,3 1,4 1,8
Maior que 10% da carga 0,0 0,1 0,5 0,7 0,9
SUL

Maior que 1% da carga 0,0 0,6 1,8 2,1 2,4
Maior que 5% da carga 0,0 0,4 0,7 1,1 1,2
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,2 0,6 0,4
NORDESTE

Maior que 1% da carga 0,0 0,9 1,6 1,6 1,5
Maior que 5% da carga 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3
Maior que 10% da carga 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
NORTE

Maior que 1% da carga 0,0 1,1 1,7 1,7 1,8
Maior que 5% da carga 0,0 0,5 0,9 0,9 0,9
Maior que 10% da carga 0,0 0,2 0,5 0,4 0,2
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Apêndice V – enfoque por patamar (resultados dos 
casos simulados) - continuação 

 

Valor esperado da energia não suprida – EENS (MWmed) 
 

Caso Base 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 0,0 20,4 74,2 113,9 138,4
SUL 0,0 5,7 15,0 21,8 28,3
NORDESTE 0,0 3,5 6,7 9,1 5,2
NORTE 0,0 3,1 8,5 7,9 6,4
SIN 0,0 32,7 104,4 152,7 178,3

Caso 1 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 0,0 19,0 67,3 97,5 118,3
SUL 0,0 5,1 11,7 19,4 23,3
NORDESTE 0,0 3,2 6,1 7,3 5,6
NORTE 0,0 2,4 7,6 6,7 6,5
SIN 0,0 29,7 92,7 130,9 153,7

Caso 2 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 0,0 18,4 57,3 79,5 98,5
SUL 0,0 4,3 9,7 16,4 16,2
NORDESTE 0,0 2,8 4,8 5,1 4,6
NORTE 0,0 2,4 5,5 4,6 5,2
SIN 0,0 27,9 77,3 105,6 124,5  

 

Custo marginal de operação – CMO (R$/MWh) 
 

Caso Base 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 77,88 145,99 183,79 246,50 273,49
SUL 87,86 146,67 182,15 236,63 266,78
NORDESTE 92,19 138,19 166,90 225,08 217,96
NORTE 90,58 133,09 170,14 224,27 224,61

Caso 1 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 82,59 157,08 199,98 268,86 299,16
SUL 101,00 157,46 195,29 258,33 291,27
NORDESTE 90,33 148,46 182,31 243,37 238,29
NORTE 88,08 143,02 186,54 242,83 247,56

Caso 2 2008 2009 2010 2011 2012

SUDESTE/CENTRO-OESTE 99,43 206,31 263,91 345,10 401,60
SUL 98,76 200,27 254,37 332,20 383,74
NORDESTE 98,64 182,85 230,71 309,59 308,75
NORTE 98,59 172,43 241,79 311,83 325,82  

 

Custo total de operação – CTO (R$ milhões) 
 

Caso Base Custo total de operação

Valor esperado total 30.090,59
Desvio padrão 908,57

Caso 1 Custo total de operação

Valor esperado total 31.873,08
Desvio padrão 1.041,48

Caso 2 Custo total de operação

Valor esperado total 39.124,37
Desvio padrão 1.643,49  


