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O Setor Elétrico Brasileiro enfrentou nos últimos anos uma enorme tensão 

operativa, comercial e regulatória, sendo muito evidenciada nos anos de 2014 e 2015 

por conta da forte crise hídrica e de outros fatores não hidrológicos que influenciaram 

no despacho das usinas afetando, expressivamente, o fator de Ajuste (conhecido como 

GSF – Generation Scaling Factor) do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).  

A possível degradação do GSF por fatores não hidrológicos provocou inúmeras 

discussões e uma enorme instabilidade e incertezas no setor devido ao enorme prejuízo 

sofrido pelos Agentes Geradores no Mercado de Curto Prazo. Buscando uma solução 

para este problema, o Governo permitiu através da Lei 13.203/2015 e da Resolução 

Normativa da ANEEL Nº 684/2015, a repactuação do risco hidrológico das usinas com 

os consumidores. Esta medida é uma espécie de seguro que envolve contrapartidas a 

serem honradas pelos agentes em troca dos benefícios da proteção. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o impacto da repactuação 

do risco hidrológico sob a ótica do Agente Gerador Proprietários de Usinas 

Hidrelétricas do MRE. Para isso, foram construídos cenários com diferentes GSF e 

PLD, a partir de simulações da operação do sistema hidrotérmico com os modelos 

computacionais Newave e Suishi. As análises foram feitas apenas considerando a 

repactuação do risco hidrológico da energia contratada no ACR.  
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Recently, the Brazilian Electricity Sector has dealt with a huge operative, 

commercial and regulatory tension, especially in 2014 and 2015 due to the intense 

hydrological crisis and other non-hydrological factors which influenced the power plant 

operation and, consequently, affected the adjustment factor (known as GSF – 

Generation Scaling Factor) of the Energy Reallocation Mechanism (MRE). 

The possible GSF degradation by non-hydrological factors has caused several 

discussions and huge instability and uncertainty in the sector due to enormous financial 

loss by Generators Agents in Short-Term Market. Seeking a solution for this problem, 

The Brazilian Government, according to the Law Nº13.203/2015 and the ANEEL 

Normative Resolution Nº 684/2015, allowed the renegotiation of Hydroelectric Plants 

Hydrological Risk with the consumers. This action works like hedge fund that involves 

some compensation payment. 

Thus, the present work aims to assess the impact of renegotiation of 

Hydrological Risk from perspective of the Hydroelectric Generators which integrate of 

the MRE. In order to do this analysis, scenarios with different GSF and short-term 

prices were built by simulating the hydrothermal system operation with the computer 

models Newave and Suishi. The analyses were done only for the renegotiation of 

Hydroelectric Plants Hydrological Risk of energy contracted in the ACR.  
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1 

1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Interligado Nacional – SIN
 
apresenta uma diversidade de fontes em sua 

matriz elétrica com forte predominância de geração hidrelétrica. Atualmente, a 

hidreletricidade é responsável por aproximadamente de 65% dos 140 GW de capacidade 

instalada total do país [1]. A geração hídrica traz bastantes benefícios para o SIN, pois 

além de ser renovável e limpa, é econômica, devido ao seu baixo custo operativo.  

Entretanto, o aproveitamento energético deste recurso requer o desenvolvimento de 

modelos estatísticos complexos devido à variabilidade das afluências às usinas, ou seja, 

há variações substanciais nas vazões mensais e no total afluente ao longo do ano. 

Ademais, as vazões afluentes nas bacias hidrográficas possuem uma forte componente 

sazonal, contemplando um período chuvoso e outro seco ao longo de um ano. Para 

acomodar a sazonalidade do regime de chuvas e as variações desse regime ao longo dos 

anos foram construídas no SIN diversas usinas hidrelétricas com grandes reservatórios 

de acumulação[2]. 

A operação das usinas é realizada de forma otimizada e centralizadamente pelo 

Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. A partir de informações sobre a 

configuração atual do sistema o ONS determina a produção horária (MWh) de cada 

usina do sistema. O objetivo é determinar a utilização dos recursos de forma a 

minimizar o valor esperado do custo operativo total do sistema (somatório dos custos 

presentes e dos custos futuros, trazidos a valor presente), levando em consideração a 

variabilidade das afluências no período. Para a realização desta tarefa é utilizada uma 

cadeia de programas computacionais (Newave, Decomp, etc), que vão da análise de 

longo prazo até o despacho horário [2]. 

Um produto do processo de despacho centralizado hidrotérmico é o custo marginal de 

operação (CMO). O CMO
1
 é utilizado como base para a formação do preço da energia 

no mercado de curto prazo. Basicamente, este preço, conhecido como Preço de 

                                                

1 O CMO, expresso em R$/MWh, representa o custo operativo para se atender a 1 MWh de demanda de 

energia adicional. 



2 

Liquidação de Diferenças – PLD, é necessário para liquidar os contratos de compra 

(consumidor) e venda (gerador) de energia na Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE. 

Para comercializar a energia no SIN, os geradores devem obter o certificado de Garantia 

Física – GF que pode ser definida como a parcela da Carga Crítica do Sistema atribuída 

a cada usina. A Carga Crítica equivale à máxima energia que o sistema pode suprir, 

considerando critérios econômicos e físicos de garantia de suprimento, definidos pelo 

Ministério de Minas e Energia – MME. A GF é um parâmetro fundamental para o 

planejamento e a operação do SIN, pois além de ser o montante máximo que pode ser 

comercializado pelo gerador em contratos de venda de energia elétrica, é utilizado como 

balizador para a expansão do parque gerador. 

Diante de toda a dinâmica do problema de despacho hidrotérmico, o risco de não 

atendimento à demanda de energia é um fator de grande relevância, dado que uma 

indisponibilidade energética, por exemplo, por uma hidrologia desfavorável, traz 

profundos impactos econômicos aos Agentes de Mercado (geradores, comercializadores 

e distribuidores). Dessa forma, estes, ao negociar um contrato de venda e compra de 

energia, estão sujeitos ao risco hidrológico, além dos riscos de mercado.  

O Mecanismo de Realocação de Energia – MRE entre as hidrelétricas foi criado 

justamente para minimizar a exposição individual do Agente Gerador Hidrelétrico ao 

risco hidrológico. O MRE realoca a produção física total das usinas entre os 

participantes proporcionalmente aos seus fatores de participação. Em outras palavras, o 

MRE realoca a energia entre os participantes do “mecanismo”, transferindo o excedente 

daqueles que geraram além de suas garantias físicas para aqueles que geraram abaixo. 

Dessa forma, o montante total de energia fisicamente produzido continua o mesmo, mas 

as produções individuais das usinas, que serão liquidadas no âmbito da CCEE, mudam 

conforme o MRE.  

Além do MRE, há procedimentos operativos que têm sido adotados no sentido de se 

considerar os riscos relacionados à exposição do sistema a hidrologia desfavorável. 

Uma medida adotada recentemente em prol da segurança energética foi a incorporação 
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de uma medida de risco adicional à função objetivo do programa Newave
2
. Com isso, o 

programa, em uma única função objetivo, busca minimizar o custo esperado de 

operação, mas também minimizar os desvios ou as ocorrências de grandes déficits de 

energia que podem ser causados por hidrologias desfavoráveis. Essa medida visa reduzir 

a volatilidade do preço de curto prazo e, consequentemente, minimizar a exposição 

involuntária dos agentes ao risco hidrológico. 

Ainda que ao longo dos anos, diversas ferramentas de gestão de risco tenham sido 

incorporadas ao planejamento e à operação do sistema, o Setor Elétrico Brasileiro - SEB 

enfrentou nos últimos anos uma enorme tensão operativa, comercial e regulatória, sendo 

especialmente evidenciada nos anos de 2014 e 2015 pelas baixas incidências de chuvas 

nas principais bacias responsáveis por grande parte do armazenamento do SIN. Os 

baixos níveis de armazenamento dos principais reservatórios, que são consequência da 

referida baixa pluviosidade, têm enfatizado a baixa capacidade de resiliência do SEB, 

mostrando a necessidade de aprimoramentos no modelo regulatório em vigor. 

Vários pontos foram levantados em discussões
3
 sobre o momento de instabilidade 

provocado pela exposição demasiada dos agentes ao risco hidrológico, os quais, dentre 

outros, podem ser destacados: 

 A crescente dificuldade de atendimento da demanda de energia devido à perda 

de capacidade de regularização plurianual dos reservatórios; 

 O descasamento dos critérios de atendimento à demanda do SIN entre os 

procedimentos operativos seguidos pelo ONS e os procedimentos aplicados no 

planejamento. Neste caso, um dos principais pontos discutidos é o aumento do 

despacho fora da ordem de mérito (ou seja, geração de usinas térmicas fora da 

ordem de operação indicada pelos modelos oficiais utilizados para os despachos 

das usinas) para o atendimento do SIN; 

                                                

2 A medida de risco citada é o Conditional Value at Risk – CVaR que foi implementada no Newave em 

2013 visando dar maior importância aos cenários hidrológicos mais críticos no cálculo da política de 

operação [3].  

3 As principais discussões sobre o momento de instabilidade devido à exposição demasiada dos agentes 

ao risco hidrológico ocorreram no Âmbito da Audiência Pública nº32/2015, promovida pela ANEEL. 
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 O planejamento de uma matriz elétrica que desde o racionamento de 2001, 

baseou a segurança de suprimento na ausência de uma hidraulicidade favorável, 

a um parque térmico complementar com várias usinas com custo de combustível 

muito elevado; 

 A crescente mudança na matriz elétrica com a incorporação cada vez maior de 

fontes de energia intermitente, como as eólicas; 

 As indefinições de uma metodologia de determinação e atualização do custo do 

déficit e dos preços teto e mínimo do PLD; 

 As indefinições quanto às revisões da Garantia Física dos projetos existentes, em 

princípio programadas para 2004, postergadas para 2014 e no momento adiadas 

para 2016; 

 As inúmeras implementações sofridas pelos modelos de otimização utilizados na 

operação, planejamento e comercialização da energia; 

 Ausência de regras de operação e comercialização para situações excepcionais 

no SIN (como por exemplo, uma seca sistêmica); 

Esta instabilidade gerou um enorme prejuízo para os agentes geradores hidrelétricos 

resultando em inúmeros processos judiciais impostos pelos mesmos sob a alegação da 

dificuldade de precificação do risco hidrológico, que está além da questão hidrológica 

propriamente dita.  

Em busca de uma solução para os problemas de exposição demasiada ao GSF 

(Generation Scaling Factor)
4
 enfrentados pelos geradores hidrelétricos foi aberta, pela 

ANEEL, em maio de 2015, a Audiência Pública - AP Nº 32/2015 (AP 32/2015). O 

objetivo inicial da AP 32/2015 era a obtenção de contribuições de todos agentes 

envolvidos e assim obter material para embasar as discussões a respeito da exposição 

demasiada dos agentes ao GSF. A AP evoluiu em 4 fases até apresentação de uma 

proposta final para o problema
5
. 

                                                

4 GSF é um termo utilizado no setor para designar a relação entre a Garantia Física das usinas e a 

quantidade de energia efetivamente produzida. 

5 Os documentos das quatro fases da Audiência Pública encontram-se disponíveis no sítio da ANEEL em: 

www.aneel.gov.br  
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Na primeira fase, em [4], a ANEEL negou o pedido dos agentes para compensação dos 

prejuízos ocorridos no ano de 2015, baseando-se na justificativa de que os prejuízos 

vinham sendo provocados por questões exclusivamente hidrológicas, e estas, por sua 

vez, deveriam ser consideradas nas análises financeiras dos projetos. A partir deste 

momento, foi aberto aos agentes o envio de contribuições a respeito do assunto, que 

foram analisadas e discutidas em [5]. Após algumas interações com os agentes e estudos 

realizados pelas áreas técnicas afins, a ANEEL finalmente reconheceu a dificuldade de 

precificação do risco hidrológico, e emitiu a NT Nº 146/2015 na qual apresentou uma 

proposta de repactuação do risco hidrológico dos contratos das usinas hidrelétricas com 

os consumidores [6]. Como resultado, o Governo Federal publicou a Medida Provisória 

Nº 688 (MP 688/2015), com a permissão da repactuação do risco hidrológico de 

geração de energia elétrica assumidos pelos Agentes de Geração Hidrelétrica 

participantes do MRE, a partir de janeiro de 2015, com os consumidores [7].  

Coube à ANEEL definir e regulamentar as condições de repactuação previstas na MP 

688/2015. A agência iniciou a segunda fase da AP 32/2015 para discussões junto aos 

agentes de forma que os critérios da repactuação fossem definidos para os 

consumidores. Foram necessárias mais duas rodadas de discussões e estudos técnicos, 

até a publicação da Nota Técnica nº238/2015 [8] com as conclusões das análises das 

contribuições dos agentes e a proposta final dos critérios e condições da repactuação do 

risco hidrológico. Em dezembro de 2015, a MP 688/2015 foi convertida na  

Lei Nº 13.203/2015 e foi publicada a Resolução Normativa da ANEEL Nº 684/2015, 

com a regulamentação da repactuação do risco hidrológico no ACR e ACL.  

A repactuação do risco hidrológico das usinas, que perdurará durante todo o contrato de 

venda da energia, poderá ser feita a cada ano, com adesão até o final de setembro do ano 

anterior ao ano civil. Excepcionalmente, para consideração dos resultados do Ano 2015, 

a opção pela repactuação do risco hidrológico foi decidida no mês de janeiro de 2016.  

Dessa forma, é de extrema importância que cada Agente Gerador avalie as opções de 

repactuação do risco hidrológico propostas pelo Governo para que tome a decisão se 

vale a pena repactuar ou não. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

atratividade e o impacto da repactuação do risco na liquidação de energia das usinas 

participantes do MRE. Para isso, foram realizadas simulações da operação do sistema 
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hidrotérmico utilizando-se o modelo Newave e, a partir dos resultados obtidos, avaliou-

se o atendimento do sistema e a contabilização de energia de uma usina hipotética 

participante do MRE. As análises foram feitas apenas considerando a repactuação do 

risco hidrológico da energia contratada no ACR. 

A dissertação está subdividida em sete capítulos que são sucintamente descritos a 

seguir. 

No presente capítulo é apresentada a contextualização e motivação para o tema 

abordado. 

No capítulo 2 são apresentados os principais aspectos e particularidades do SEB no 

intuito de contextualizar a importância do Mecanismo de Realocação de Energia como 

instrumento de mitigação do risco hidrológico.  

No capítulo 3 é apresentada a dinâmica do Mecanismo de Realocação de Energia, 

detalhando exemplos de aplicação e as Regras de Comercialização relacionadas. Ainda 

neste capítulo é apresentada a gestão de riscos nos contratos de venda de energia e, por 

fim, a exposição demasiada ao risco hidrológico nos últimos anos dos Geradores 

Hidrelétricos Participantes do Mecanismo de Realocação de Energia. 

No capítulo 4 é apresentada a proposta de repactuação do risco hidrológico aprovada 

pelo Governo como medida para os geradores mitigarem a exposição demasiada ao 

risco hidrológico.  

No capítulo 5 é apresentado o estudo de casos detalhando as premissas e a metodologia 

aplicada na análise do impacto da repactuação do risco hidrológico das usinas do MRE. 

Ainda neste capítulo são descritos os casos simulados para avaliação. 

No capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos com um dos casos apresentados no 

capítulo antecessor. 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões e recomendações obtidas a partir da 

análise dos resultados apresentados. 
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2 VISÃO GERAL DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

Neste capítulo serão apresentados os principais aspectos e particularidades do SEB no 

intuito de contextualizar a importância do Mecanismo de Realocação de Energia como 

instrumento de mitigação do risco hidrológico.  

2.1 Particularidades do SIN: importância da integração das usinas 

O Sistema Interligado Nacional apresenta uma diversidade de fontes em sua matriz 

elétrica com forte predominância de geração hidrelétrica. A presença forte da 

hidreletricidade na matriz energética do país é justificada pela sua característica 

hidrográfica e seu relevo que favorecem o aproveitamento de energia potencial 

hidráulica.  

Comparativamente com outras fontes de energia, a geração hídrica no sistema traz 

bastantes benefícios, pois a energia hidrelétrica, além de ser renovável e limpa, é 

econômica, devido ao baixo custo operativo. Entretanto, o uso deste recurso requer um 

tratamento adequado à questão da variabilidade das afluências às usinas, pois há 

variações substanciais nas vazões mensais e no total afluente ao longo do ano. As 

vazões afluentes nas bacias hidrográficas possuem uma forte componente sazonal, 

contemplando um período chuvoso e outro seco ao longo de um mesmo ano.  

Para ajudar a mitigar o problema da variabilidade das afluências, geralmente, em 

sistemas dependentes de geração hidráulica, faz-se o uso de reservatórios que têm a 

função de armazenar água na estação chuvosa e esvaziar na estação seca no intuito de 

aumentar a geração total das hidrelétricas para atendimento da demanda. Em suma, os 

reservatórios são utilizados como uma espécie de poupança de energia e quando 

acoplados integradamente trazem ganhos ao sistema.  

Para melhor entendimento, considere o exemplo a seguir, baseado em [9]: 

Suponha uma usina hidrelétrica A com capacidade instalada de 200 MW, que utiliza a 

vazão afluente do Rio 1 como pode ser visto na Figura 2-1. Considerando a 
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variabilidade da afluência e o limite máximo de armazenamento do reservatório a 

geração média da usina resulta em 100 MW médios. 

 

Figura 2-1 – Geração da Usina A  

Fonte: Elaboração Própria a partir de [9] 

Suponha, agora, que após a construção da Usina A, outro agente construa, uma nova 

usina, chamada Usina B, a montante no Rio 1, com as mesmas características da Usina 

A. A presença dessa segunda usina tornará a vazão do Rio 1 mais regularizada, fazendo 

com que a afluência da Usina A tenha um perfil mais comportado. Consequentemente, 

isto permitirá que a Usina A gere um pouco mais de energia, por exemplo, 110 MW 

médios, como mostrado na Figura 2-2. 

 

Figura 2-2 – Geração da Usina A com a B em cascata  

Fonte: Elaboração Própria a partir de [9] 

É importante frisar que o ganho trazido à Usina A ocorreu sem acréscimo de novas 

turbinas ou geradores na mesma. O ganho foi provocado apenas pela presença do 

100 MWmedUsina A

A

Rio 1

Afluência no Rio 1

B

A
110 MWmed
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Rio 1

Afluência no Rio 1
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reservatório da Usina B, e também pela própria capacidade de aproveitamento dos 

equipamentos da Usina A para uma vazão mais regularizada. 

Considere que em um terceiro momento seja construído um reservatório puro, sem 

equipamentos para geração de energia, a montante da Usina B conforme mostrado na 

Figura 2-3. O Reservatório C mesmo que não tenha sido projetado para geração de 

energia, regularizará a vazão afluente à Usina B, que, por sua vez, suavizará mais ainda 

a afluência à Usina A permitindo uma geração adicional na usina de 20 MWmed e uma 

geração total de 230 MWmed na cascata.  

 

Figura 2-3 – Geração das Usinas A e B em cascata e o Reservatório C a montante  

Fonte: Elaboração Própria a partir de [9] 

Além do benefício da sinergia resultante da regularização das vazões devido à presença 

de reservatórios a montante, existe o efeito sinérgico causado pela complementaridade 

entre bacias com diferentes regimes hidrológicos. Dessa forma, considere agora que, em 

uma região próxima às usinas da Figura 2-3, passe um rio, Rio 2, com vazão distinta do 

Rio 1 e que sejam construídas duas usinas, Usinas D e E, também de 200 MW cada, 

sendo a Usina E situada a montante da Usina D. Seguindo a mesma lógica dos 

exemplos anteriores, as duas usinas gerarão 210 MW médios para o sistema. Supondo 

que a vazão do Rio 1 seja complementar à do Rio 2, a construção de uma linha de 

transmissão, Linha L, permitirá um ganho de energia de 30 MWmed, pela 

complementaridade entre a geração do conjunto de Usinas AB e DE, conforme é 

B

A Usina A

100 MWmed + 20 MWmed

Rio 1

Afluência no Rio 1

Usina B

100 MWmed + 10 MWmed

Afluência em B

Afluência em A

C
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ilustrado na Figura 2-4. Assim, esse sistema gerará 70 MWmed adicionais pela 

regularização das vazões e pela complementaridade do regime hidrológico. 

 

Figura 2-4 – Geração dos Sistemas ABC e DE interconectados pela Linha “L”  

Fonte: Elaboração Própria a partir de [9] 

Ainda pode se acrescentar a essa complementaridade hidrológica uma 

complementaridade térmica, caso uma usina termelétrica seja conectada ao sistema 

conforme ilustrado na Figura 2-5. Essa usina poderá criar um efeito seguro para as 

hidrelétricas, dado que pode aumentar a quantidade de energia que um sistema pode 

gerar com um maior uso dos reservatórios, possibilitando um melhor aproveitamento 

das usinas em condições hidrológicas favoráveis. Assim sendo, mesmo sem gerar nada, 

a usina termelétrica traz um ganho de energia ao sistema. Neste caso, considere o ganho 

de 30 MWmed pela presença da térmica, totalizando 100 MWmed de ganho total no 

sistema. 
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Figura 2-5 – Geração do Sistema Hidrotérmico  

Fonte: Elaboração Própria a partir de [9] 

Esses exemplos mostram o efeito sinérgico das usinas em cascata que resulta na 

elevação da capacidade individual de cada usina bem como da capacidade de geração 

do sistema.  

Diante da importância dos reservatórios na capacidade de regularização para ganhos no 

sistema, e o fato de o Brasil possuir uma dimensão continental com regiões de 

diferentes características sazonais, foi construído no país um sistema de reservatórios 

bastante complexo, composto de usinas com capacidade de regularização plurianual 

organizadas em cascata ao longo dos rios e distribuídas em várias bacias hidrográficas. 

Para um maior aproveitamento da diversidade das afluências entre as regiões foi 

construída uma extensa malha de transmissão para interligação de todas as regiões do 

país. Assim, foi formado o Sistema Interligado Nacional – SIN, que devido às restrições 

de transmissão foi subdividido em quatro subsistemas
6
: Sul (que engloba a região Sul), 

Sudeste (que engloba a regiões Sudeste e Centro-Oeste, e os estados do Acre e 

                                                

6 Ainda existe uma pequena parcela, cerca de 1%, da capacidade de produção de eletricidade do país fora 

do SIN, em pequenos sistemas isolados (total de 234) localizados principalmente na região amazônica 

[10]. 
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Rondônia), Nordeste (que engloba a região Nordeste) e Norte (que engloba parte da 

região Norte e o estado do Maranhão). 

A Figura 2-6 ilustra a integração eletroenergética do SIN. Observa-se que esta estrutura 

de bacias interligadas permite um acoplamento espacial caso seja operado 

integradamente, trazendo alguns benefícios como, por exemplo, a possibilidade de 

usinas situadas em bacias que estão em condições hidrológicas mais favoráveis 

“ajudarem” aquelas que atravessam períodos secos, e vice-versa, quando os períodos 

hidrológicos se invertem. Isso faz com que ocorra um benefício para o sistema, pois este 

ganho não haveria se o recurso fosse operado individualmente. 

 

Figura 2-6 – Integração Eletroenergética no SIN 

Fonte: ONS 
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Alguns estudos feitos no passado pela Eletrobras [11] quanto à diversidade de regimes 

hidrológicos entre as inúmeras bacias hidrográficas brasileiras mostraram que se 

interligadas levariam a um ganho sinérgico de aproximadamente 20% de atendimento 

da demanda do sistema. 

Ainda sob a luz da segurança energética com integração das usinas no SIN, também 

foram construídas termelétricas convencionais para serem utilizadas como complemento 

às hidrelétricas. A fonte térmica convencional, apesar de apresentar um custo de 

operação elevado, tem algumas vantagens relevantes, tais como a facilidade de 

instalação perto do centro consumidor, baixo custo de investimento (comparado às 

hidrelétricas) e a flexibilidade
7
 da geração para o aumento da segurança do suprimento 

do sistema. 

2.2 Operação integrada do SIN 

No SIN, buscando maximizar os ganhos sinérgicos mencionados no item 2.1, a 

operação das usinas é realizada de forma otimizada e centralizada pelo ONS. A partir de 

informações sobre a configuração atual do sistema o ONS determina a produção 

horária, em MWh, de cada usina do sistema. O objetivo é determinar a utilização dos 

recursos de forma a minimizar o valor esperado do custo operativo do sistema, levando 

em consideração a variabilidade das afluências no período e entre as regiões, além dos 

custos operacionais das termelétricas, intercâmbios entre os subsistemas e eventuais 

penalidades por não atendimento a carga.  

Dada a dimensão do SIN e sua tamanha complexidade, a operação do ONS conta com o 

auxílio de uma cadeia de programas computacionais, que vão da análise de longo prazo 

até o despacho horário [2]. Dentre eles, destacam-se o Newave, o Decomp e o SUISHI, 

todos de propriedade do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL, usados para 

decisão operativa e planejamento da operação do sistema. 

                                                

7 No sentido de ter disponibilidade do combustível para a geração da potência instalada térmica. 
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Basicamente o Newave é um programa com uma modelagem estratégica da geração 

hidrotérmica a subsistemas equivalentes
8
, com horizonte plurianual, discretizado em 

base mensal, com representação agregada do parque hidráulico por subsistema e o 

cálculo da política ótima de operação baseado em Programação Dinâmica Dual 

Estocástica – PDDE [12]. 

O Newave é utilizado no planejamento da operação do sistema no horizonte de 5 anos, 

considerando as condições iniciais do sistema como: condições hidrológicas, níveis de 

armazenamento dos reservatórios, trajetória da demanda, expansão da oferta do sistema, 

preços dos combustíveis, limites de intercâmbios entre os subsistemas, entre outras 

variáveis. 

No planejamento da operação do SIN é levado em consideração o acoplamento espacial 

e temporal, as incertezas da previsão de carga e o tratamento estocástico das afluências. 

O acoplamento espacial, como já explicado, é devido às decisões operativas em uma 

usina afetarem usinas da mesma cascata, sendo necessária uma estratégia ótima de 

geração de forma conjunta. O acoplamento temporal está relacionado às decisões no 

presente afetarem os resultados futuros. Se a geração hidráulica for priorizada no 

presente, o custo imediato anual será baixo, porém pode acarretar déficit de energia caso 

ocorra afluências baixas no futuro e a complementação térmica não seja suficiente para 

o atendimento da carga. Por outro lado, caso a produção das térmicas seja priorizada no 

presente, a fim de preservar águas nos reservatórios, poderá ocorrer vertimentos futuros 

se afluências superarem as expectativas. 

Dessa forma, através da PDDE, o programa constrói uma política de operação, que 

busca minimizar a soma entre custo imediato e o custo futuro da operação respeitando 

as restrições do sistema. O custo imediato é representado pela soma do atual custo do 

despacho de termelétricas e eventuais penalidades por déficit de energia. Já o custo 

futuro é calculado iterativamente através da construção de uma função, chamada função 

                                                

8 Sistema que representa um conjunto de reservatórios e usinas em um único reservatório de energia. A 

capacidade de armazenamento de cada sistema equivalente (subsistema) é estimada pela energia 

produzida pelo esvaziamento completo de seus reservatórios, considerando a hipótese da operação dos 

mesmos em paralelo [12]. 
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de custo futuro, que detalha a variação do custo futuro em relação ao volume 

armazenado e as afluências futuras [12][13].  

No intuito de desagregar as metas de geração hidráulica estimada pelo Newave para os 

subsistemas equivalentes, pode ser utilizado o programa SUISHI no planejamento da 

operação de médio prazo. O programa utiliza-se das funções de custo futuro produzidas 

pelo Newave com a finalidade de simular o sistema individualizado, o despacho das 

usinas é realizado de forma que se aproximem da operação real, sendo então possível 

obter estimativas para o comportamento das usinas individualizadas (hidrelétricas e 

térmicas). Além da simulação dinâmica do sistema com as usinas hidráulicas 

representadas de forma individualizada, o SUISHI pode ser utilizado em simulações 

estáticas para o cálculo de energia firme das usinas hidrelétricas [13][14]. 

Em relação ao programa Decomp, este é utilizado na operação do SIN com horizonte de 

até 12 meses sendo no primeiro mês discretizado em base semanal. O programa 

considera todas as usinas de forma individualizada e estabelece as metas e diretrizes 

energéticas de curto prazo assegurando a otimização dos recursos de geração 

disponíveis. De modo geral, o Decomp traça as metas de geração para cada usina, para 

cada estágio do período de planejamento, dada as condições iniciais em que o sistema se 

encontra no início do estágio. Considerando também a função de custo futuro calculada 

pelo Newave, o programa calcula o custo esperado da operação ao longo do período de 

estudo [15]. 

Assim, como resultado do processo de despacho centralizado hidrotérmico no Decomp, 

tem-se o custo marginal de operação – CMO. O CMO, expresso em R$/MWh, 

representa o custo operativo para se atender a 1 MWh de demanda de energia adicional. 

Ele é utilizado como base para formação de preço, como será visto mais adiante. 

2.3 Comercialização de Energia 

Desde a instituição do novo marco regulatório
9
, a comercialização de energia é 

viabilizada pela intermediação das atividades de compra e venda pela CCEE, sendo 

                                                

9 Os detalhes sobre o novo marco regulatório estão disponíveis na Lei Federal nº10.848 de 15 de março 

de 2004 e no Decreto Presidencial nº 5163 de 30 de julho de 2004.  



16 

realizada sob dois ambientes: Ambiente de Contratação Regulada – ACR, constituído 

pelos agentes de geração e de distribuição de energia e o Ambiente de Contratação 

Livre – ACL, constituído pelos geradores, distribuidores, comercializadores, 

importadores, exportadores, consumidores livres e especiais conforme ilustrado na 

Figura 2-7. Além desses dois ambientes, existe um segmento na CCEE para a 

contabilização e liquidação das diferenças entre os volumes contratados e os volumes 

medidos de energia [16]. 

 

Figura 2-7 – Ambientes de Contratação de Energia.  

Fonte: Elaboração própria 

De acordo com a CCEE [17], o ACR representa algo em torno de 75% do mercado, a 

energia elétrica contratada pelas distribuidoras é adquirida por intermédio de leilões 

regulados pela ANEEL, que delega à CCEE a realização do mesmo. Nos leilões, 

competem todas as fontes, vencendo o agente que ofertar a menor tarifa pela energia 

gerada do projeto em licitação. No caso do ACL, que representa em torno de 25%, os 

contratos entre os consumidores livres e os geradores são livremente negociados.  

As diferenças, positivas ou negativas, dos contratos de compra e venda celebrados, tanto 

no ACR quanto no ACL são contabilizadas e liquidadas em um segmento específico na 

CCEE. Nesse segmento, apesar de ser conhecido como Mercado de Curto Prazo (ou 

Mercado Spot, ou no jargão do Setor Elétrico de Spot), não há uma negociação entre 
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produtores e consumidores, as diferenças apuradas na contabilização, são liquidadas por 

um Preço de Liquidação de Diferença – PLD.  

Esse preço é determinado pela CCEE e tem como base o CMO calculado para cada 

subsistema. Os PLD são atualizados uma única vez por semana, para cada patamar de 

carga (leve, moderado e pesado), e correspondem aos novos valores de CMO, por 

subsistema
10

, calculados pelo despacho hidrotérmico ex-ante com base em novas 

informações disponíveis. Porém, o PLD é limitado a um valor mínimo e máximo que é 

definido anualmente pela ANEEL. Esses limites têm o intuito de proteger os 

participantes do mercado de flutuações excessivas dos preços devido à variabilidade das 

afluências. 

No Brasil o PLD, também conhecido como preço de curto prazo
11

, historicamente 

apresenta valores baixos devido a grande participação de hidrelétricas na operação do 

sistema. Em contrapartida, o PLD apresenta grande volatilidade em função das 

afluências que chegam aos subsistemas e dos níveis de armazenamento dos 

reservatórios. O Gráfico 2-1 apresenta a comparação entre comportamento dos preços 

dos submercados e a energia armazenada no Submercado Sudeste (onde se concentra a 

maioria das usinas hidrelétricas). Observa-se que em período de baixa afluência os 

preços atingem valores muito altos, alcançando inclusive o valor máximo estipulado, 

como, por exemplo, no início do ano de 2008 e nos últimos dois anos. Vale destacar 

que, em 2015, a queda acentuada dos PLD é devido à redução em mais de 50% (de 

R$822,83/MWh em 2014, para R$388,48/MWh, em 2015) do PLD máximo adotado na 

comercialização.  

                                                

10 A base de dados para o cálculo do PLD é mesma utilizada pelo ONS no despacho hidrotérmico, 
entretanto, para que a energia a ser comercializada seja tratada igualmente em todos os pontos de 

consumo dentro dos submercados não são consideradas as restrições de transmissão internas nos mesmos. 

Além disso, também não são consideradas as usinas em testes [18]. 

11 Apesar de não ser definido entre os vendedores e compradores, o PLD também é conhecido como 

Preço Spot. 
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Gráfico 2-1 – PLD versus Energia Armazenada do Sudeste 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do ONS e CCEE  

Em virtude da volatilidade dos preços do Mercado de Curto Prazo decorrentes da 

variabilidade hidrológica, a negociação de energia das usinas envolve o chamado risco 

hidrológico. Na contratação de energia no Ambiente Regulado, o risco hidrológico é 

assumido conforme as seguintes modalidades de contratos: 

• Contratos de Quantidade de Energia, os quais os geradores assumem o 

risco hidrológico ou parte dele
12

; 

• Contratos de Disponibilidade de Energia, os quais os agentes compradores 

(distribuidoras) assumem o risco hidrológico e eventuais exposições 

financeiras no mercado de curto prazo, com direito de repasse às tarifas dos 

consumidores finais. 

Os contratos de quantidade são geralmente utilizados na contratação das usinas 

hidrelétricas para um período de 30 anos. Neste caso, ainda que o gerador assuma o 

                                                

12 Com a publicação da Lei nº 13.203 de 2015 é disposto ao agente a opção de repactuação do risco 

hidrológico, como será visto com mais detalhes adiante.  
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risco hidrológico, este pode se comprometer com determinado volume de energia pelo 

fato de compartilharem os riscos conforme Mecanismo de Realocação de Energia – 

MRE, como será visto adiante. 

Em relação aos contratos de disponibilidade, estes, por sua vez, são destinados à 

contratação de usinas termelétricas, centrais eólicas e solares. Neste tipo de contrato é 

previsto uma remuneração fixa ao agente gerador, independente do que for efetivamente 

gerado. Esse montante fixo é destinado à cobertura dos custos fixos para a 

disponibilização da usina ao sistema, que pode ou não ser despachada conforme as 

condições hidrológicas do SIN. Além disso, as distribuidoras, no caso de despacho de 

termelétricas, arcam com os custos de operação, ou seja, custos relativos ao uso de 

combustível, sendo repassado aos consumidores no reajuste tarifário anual. 

2.3.1 Garantia Física 

No segmento de comercialização, um parâmetro muito importante na negociação de 

energia das usinas é a Garantia Física – GF, que é o montante máximo de energia que 

pode ser vendido em contratos, tanto no ACR quanto no ACL, e representa a 

contribuição de uma usina à segurança de suprimento do sistema. A GF, expressa em 

MW médios, é definida pela EPE através de simulações realizadas nos modelos 

computacionais Newave e MSUI
13

. Até o ano de 2008, esse critério era o risco de 

déficit máximo de 5%, isto é, admitia-se a cada ano que 5% dos cenários hidrológicos 

simulados apresentassem déficit de energia. No entanto, com a publicação da Resolução 

do Conselho Nacional de Política Energética Nº 9/2008 e da Portaria do MME Nº 

258/2008, o critério passou a ser: o valor esperado do CMO igual ao custo marginal de 

expansão - CME
14

, cujo valor é preestabelecido pelo Ministério de Minas e Energia - 

MME, respeitando ainda o limite de 5% de risco de déficit em cada subsistema.  

                                                

13 O Modelo de Simulação a Usinas Individualizadas – MSUI é um software desenvolvido pela Eletrobras 

que simula a operação detalhada do sistema hidrelétrico. No Cálculo da GF das usinas, o MSUI é usado 
para o cálculo das energias firmes das usinas as quais são utilizadas no rateio da Garantia Física 

Hidrelétrica do SIN [19][20]. 

14 O CME, calculado anualmente pela EPE, é em função do custo esperado de cada fonte de energia 

(baseado principalmente no preço médio dos leilões de energia de novos empreendimentos de geração) e 

da estimativa de expansão de oferta.  
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Em termos de cálculo, a garantia física das usinas é obtida a partir do rateio da Garantia 

Física do sistema que é definida como a máxima demanda (média anual) que pode ser 

suprida por um determinado conjunto de geradores (hidrelétricas, termelétrica) 

atendendo ao critério econômico de suprimento, ou seja, quando o valor esperado do 

custo marginal de operação se iguala ao custo marginal de expansão e atendendo ao 

critério físico de suprimento que é respeitando o risco de déficit anual máximo de 5%, 

em cada subsistema. A determinação da GF do Sistema Interligado é obtida por 

simulação estática da operação do sistema hidrotérmico para o ano de interesse, 

empregando-se o modelo Newave. No processo iterativo de ajuste da carga total, 

mantém-se uma proporção fixa entre as demandas dos subsistemas Sul e Sudeste, assim 

como as dos subsistemas Norte e Nordeste. O processo é considerado convergido 

quando são atendidos os critérios de suprimento econômico e físico, admitindo-se uma 

tolerância. A carga resultante, cuja operação hidrotérmica simulada atende ao critério 

preestabelecido, é chamada de carga crítica. 

Obtida a carga crítica, são calculadas as GFs individuais para os geradores do sistema. 

Como o modelo Newave representa as hidrelétricas em subsistemas equivalentes, a 

desagregação da carga crítica do sistema em GFs individuais para as usinas é feita em 

duas etapas. Na primeira etapa, desagrega-se a carga crítica em dois grandes blocos – 

hidrelétrico e termelétrico através da multiplicação da carga por um Fator Hidrelétrico e 

um Fator Térmico, respectivamente. Estes fatores correspondem às proporções relativas 

às gerações hidráulica e térmica na geração total e são calculados com base em uma 

ponderação em função do CMO do período resultante das simulações. 

Na segunda etapa, o bloco hidráulico é dividido proporcionalmente entre as usinas 

hidrelétricas, em função de suas respectivas energias firmes
15

. O bloco térmico, por sua 

vez, é dividido a cada usina térmica em função da sua geração resultante da simulação 

do Newave, sendo limitada ao valor de sua disponibilidade máxima de geração, o 

excedente é distribuído entre as demais térmicas da configuração na proporção de suas 

gerações. 

                                                

15 A energia firme é definida como a geração média no período de seca mais severa registrada no 

histórico (“período crítico”) e o qual o atendimento da demanda é realizado sem problemas de suprimento 

[19].  
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A figura a seguir apresenta o procedimento do cálculo da garantia física das usinas. 

 

Figura 2-8 – Procedimento de Cálculo da Garantia Física 

Fonte: elaboração própria com base no fluxograma apresentado em [21] 

Nos procedimentos de cálculo de GF apresentados anteriormente não são simuladas as 

Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH 
16

 (usinas com capacidade instalada inferior a 

30 MW), as usinas Eólicas e as termelétricas movidas à Biomassa. As GFs desses tipos 

de usinas são calculadas conforme metodologia específica para cada fonte. Em virtude 

disso, nas simulações hidrotérmicas no Newave para o cálculo de GF, a oferta desses 

tipos de usinas é diretamente abatida na demanda projetada para o período de estudo. 

Após receber o certificado de GF, calculado pela EPE, o empreendedor, no ambiente 

regulado, pode optar por vender no leilão de energia, a totalidade da GF da usina ou 

parte dela sendo possível a negociação da sobra no ambiente de contratação livre. 

                                                

16 Exceto as PCHs despachadas centralizadamente pelo ONS. 
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A Garantia Física pode ser revisada, desde que atenda aos limites previstos no Decreto 

Presidencial Nº 2.655/1998. Segundo o decreto, a GF das usinas participantes do MRE 

(ou energia assegurada como definida no documento) devem ser revisadas de forma 

ordinária e periódica (a cada cinco anos) ou em caráter extraordinário, a partir de 

eventos considerados relevantes como, por exemplo, alterações nas características físico 

operativas do empreendimento. Em qualquer caso, as reduções das garantias físicas 

estão limitadas em 5% a cada revisão e, no máximo, em 10% do valor definido no 

contrato de concessão. 
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3 O MECANISMO DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA E O 

RISCO HIDROLÓGICO 

No presente capítulo será abordado o funcionamento do Mecanismo de Realocação de 

Energia utilizado na mitigação da exposição do risco hidrológico dos Agentes 

Proprietários de Usinas Hidrelétricas. Em seguida, será discutido o conceito de risco e 

sua gestão nos contratos de venda de energia hidrelétrica. Por fim, serão introduzidas as 

principais questões envolvidas atualmente no Setor Elétrico na exposição demasiada 

dos Agentes Geradores ao risco hidrológico. 

3.1 O Risco de Quantidade no SEB 

A decisão de operação das usinas hidráulicas participantes do SIN fica a cargo do ONS. 

O operador determina, com a coparticipação dos Agentes Proprietários das Usinas 

Hidráulicas, a geração de energia hidrelétrica seguindo um conjunto de diretrizes e 

procedimentos regulamentados pela ANEEL. Esta falta de gerência sobre a produção 

das usinas resulta em riscos financeiros para os Agentes Geradores, uma vez que estes 

possuem obrigações contratuais de fornecimento de energia com seus consumidores. Ao 

assinar um contrato de quantidade, o agente assume o risco de quantidade, ou seja, caso 

não gere energia suficiente para atender o montante contratado, por exemplo, devido a 

uma hidrologia desfavorável, ele deverá comprar energia na CCEE, a um PLD 

possivelmente elevado. 

Visando o compartilhamento do risco hidrológico entre geradores hidrelétricos e a 

garantia da otimização da operação centralizada do sistema, foi criado o Mecanismo de 

Realocação de Energia – MRE. O objetivo principal do mecanismo, o qual é obrigatório 

à participação das usinas hidrelétricas
17

, é a reparticão dos ganhos quando a geração é 

satisfatória e a minimização das perdas em período de hidrologia desfavorável.  

                                                

17 O MRE é compulsório para todas as usinas hidrelétricas que são despachadas centralizadamente pelo 

ONS. Os empreendedores de PCHs optam por participar ou não do mecanismo. 
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A participação no MRE garante que sejam alocados aos seus participantes níveis de 

geração relacionados com suas garantias físicas, independente da sua geração real de 

energia. Em cada período de apuração é determinado para cada usina participante seu 

crédito de energia dentro do mecanismo. Esse crédito, em MWh, é calculado como o 

produto entre a energia total gerada no MRE e o fator de participação de cada usina, que 

é determinado pela razão entre a Garantia Física da usina e Garantia Física Total do 

MRE. 

O MRE funciona como uma espécie de condomínio, onde as usinas que produzem mais 

que seu crédito de energia (proporcional a sua GF) alocam uma parte da sua energia 

para aquelas que produzem menos. Assim, mensalmente, é analisado se a geração total 

no MRE foi suficiente para atender ou não a GF de todos participantes. Se, por 

exemplo, a Geração Total do MRE foi menor que o total de GF do MRE, todas as 

usinas terão seus créditos de energia ajustados de modo que as energias alocadas para as 

mesmas serão menores que suas GFs. 

Esse ajuste do MRE é realizado a partir de um fator conhecido como GSF (Generation 

Scaling Factor), calculado em cada período, “j”, pela relação entre Energia Gerada 

Total (        ) e Garantia Física Total agregada no MRE (         ), conforme 

é apresentado na equação a seguir: 

                      
        

         
 (2.1) 

Dessa forma, caso o GSF seja maior que 1, haverá uma "sobra" de energia, chamada de 

Energia Secundária, a ser rateada pelos integrantes do MRE na proporção de suas GFs. 

Já no caso que a geração do MRE seja exatamente igual à soma de Garantias Físicas das 

usinas, ou seja, GSF igual à unidade, aos Agentes Participantes serão alocadas suas GFs 

calculadas e poderão cumprir com seus contratos firmados sem eventuais perdas 

financeiras no Mercado Spot. Caso a geração do conjunto de usinas seja inferior à soma 

de suas Garantias Físicas, o sistema estará deficitário e esta “falta” de energia também é 

rateada entre todos os integrantes do MRE na proporção de suas GFs. Nesta situação, os 
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Agentes podem ficar deficitários em relação aos seus contratos e deverão liquidá-los no 

Mercado de Curto Prazo
18

.  

Os Agentes Participantes que cedem parte da energia gerada de sua usina para cobrir a 

GF das usinas dos outros agentes e/ou para o rateio de Energia Secundária, são 

remunerados pela Tarifa de Energia de Otimização – TEO. Essa tarifa, expressa em 

R$/MWh, é estabelecida, anualmente, pela ANEEL
19

, tendo como objetivo a cobertura 

dos custos relacionados à operação e manutenção e ao uso dos recursos hídricos devido 

à geração adicional das usinas. 

Dessa forma, para fins de contabilização na CCEE e liquidação da energia no Mercado 

de Curto Prazo, é utilizada a energia alocada à usina (créditos de energia + créditos em 

outro submercado) no MRE e não a sua geração física.  

3.2 Sazonalização de Garantia Física 

Com vistas à contabilização de energia e à redução de penalidade por insuficiência de 

lastro para comercialização de energia pelos agentes, uma flexibilidade adotada nas 

regras do MRE é a sazonalização da Garantia Física das usinas em valores mensais.  

A sazonalização da Garantia Física é realizada anualmente e indicada pelos agentes à 

CCEE, no mês de dezembro anterior ao ano contábil. Neste processo, o Agente Gerador 

decide como irá distribuir a Garantia Física Anual de sua usina ao longo dos 12 meses 

do ano ao modo que sejam cumpridas suas obrigações contratuais de venda de energia 

em cada um desses meses. A energia mensal calculada não poderá exceder a potência 

instalada da usina. O Gráfico 3-1 apresenta, a título de exemplo, a sazonalização de 

Garantia Física de uma usina hipotética de 100 MW médios anuais, ou seja,  

876 GWh/ano. 

                                                

18 O Agente Gerador pode optar por não vender toda a sua GF nos Ambientes de Contratação e criar uma 

espécie de hedge de proteção contra a variações hidrológicas. Podendo ocorrer situações que o Agente 

não fica exposto a PLD elevados por conta de compromissos contratuais. 

19 A TEO fixada para o ano de 2015 foi de R$ 11,25/MWh. 
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Gráfico 3-1 – Exemplo de Sazonalização de Garantia Física 

Fonte: Elaboração Própria 

O processo de decisão do Agente Gerador quanto à sazonalização de GF de suas usinas 

é feito sob a incerteza do montante de energia que o sistema irá gerar e o preço de 

Mercado Curto Prazo (PLD) ao longo dos 12 meses do ano seguinte. Essa incerteza 

poderá resultar em prejuízos financeiros elevados para o Gerador Hidrelétrico, caso os 

créditos de energia de suas usinas em um dado mês sejam muito menores que seus 

contratos e o PLD esteja em um valor muito alto. Todavia, poderá ocorrer ampliação de 

receitas nos momentos em que os créditos no MRE estejam maiores que os 

compromissos firmados. 

3.3 Modulação de Garantia Física 

A Modulação de Garantia Física é o processo no qual ocorre discretização da Garantia 

Física mensal em montantes semanais e por patamar de carga. De acordo com as Regras 

de Comercialização que tratam das Garantias Físicas das usinas, a modulação tem dois 

objetivos básicos para o MRE: aplicação do fator de rateio de perdas da rede básica e o 
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do Mecanismo de Redução de Garantia Física baseado nas indisponibilidades apuradas 

nas usinas[22].  

A modulação da GF das usinas participantes do MRE é realizada automaticamente pela 

CCEE, sendo a GF modulada, a base para a alocação interna de energia no mecanismo. 

O Gráfico 3-2 apresenta, para mesma usina considerada no item anterior, um exemplo 

de modulação de sua Garantia Física para o mês de fevereiro. 

 

Gráfico 3-2 – Garantia Física Modulada 

Fonte: Elaboração Própria 

3.4 Exemplos de Aplicação do MRE 

Para melhor entendimento da dinâmica do MRE, a seguir serão ilustrados três casos 

exemplo, os quais são representados as situações do sistema quando o GSF é menor, 

igual e maior que 1 (uma unidade).  
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 Caso - Exemplo 1: GSF = 1 

Suponha que, em um determinado período, a geração hidráulica e a GF, em MWh, em 

cada submercado seja igual aos valores apresentados na Tabela 3-1. Como se pode 

observar a soma da geração dos quatro submercados garante o atendimento da GF do 

MRE. Em virtude disso, se for aplicada a Equação (2.1) o Fator de Ajuste do MRE 

(“GSF”) das usinas será 1 e a GF ajustada das usinas será igual a própria GF 

estabelecida. 

Tabela 3-1 – Comparação da GF e Geração Hidráulica em MWh por Submercado – 

Caso 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

SUDESTE SUL NORDESTE NORTE GF_MRE GSF 

G. Hidráulica 36.000 4.500 7.500 4.000 52.000 

1,0 GF 33.000 8.000 7.000 4.000 52.000 

GF ajustada pelo GSF 33.000 8.000 7.000 4.000 52.000 

 

O Gráfico 3-3 apresenta a comparação entre a GF ajustada e a Energia Gerada Total dos 

quatro submercados do SIN. Verifica-se que a soma da energia gerada pelas usinas dos 

Submercados Sudeste e Nordeste é superavitária em relação ao montante total de GFs, 

enquanto no Submercado Sul em que geração total foi apenas 4.500 MWh está 

deficitário em 3.500 MWh. 
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Gráfico 3-3 – Comparação entre Geração Hidráulica do MRE e GF ajustada (MWh) 

Caso 1 

Fonte: Elaboração Própria 

Segundo as regras do MRE, prioritariamente, a alocação de energia ocorre entre as 

usinas localizadas no mesmo submercado. Em seguida, é disponibilizada a energia 

remanescente do submercado para as usinas deficitárias em outros submercados. 

Dessa forma, para o exemplo apresentado, considerando os 3.000 MWh excedentes no 

Submercado Sudeste como a energia remanescente após a realocação interna de energia 

entre as usinas, este montante será cedido para as usinas deficitárias em outros 

submercados (neste caso, apenas no Submercado Sul). Seguindo essa lógica, o mesmo 

ocorrerá com o Submercado Nordeste que cederá os 500 MWh remanescentes para o 

Submercado Sul. As usinas que geraram mais que seu crédito serão compensadas pela 

TEO. 

 Caso - Exemplo 2: GSF < 1 

Agora suponha que as usinas do Submercado Sul geraram menos que no caso anterior, e 

mesmo com a Geração Total superavitária no Sudeste e no Nordeste não foi possível 

atender a GF do sistema, tendo como resultado um GSF de 0,975, Tabela 3-2:  
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Tabela 3-2 – Comparação da GF e Geração Hidráulica em MWh por Submercado – 

Caso 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 
SUDESTE SUL NORDESTE NORTE GF_MRE GSF 

G. Hidráulica 36.000 3.200 7.500 4.000 50.700 

0,975 GF 33.000 8.000 7.000 4.000 52.000 

GF ajustada pelo GSF 32.175 7.800 6.825 3.900 50.700 

Neste caso, o crédito de energia das usinas de todos os submercados será reduzido com 

aplicação do GSF em atendimento à GF Ajustada. Observa-se pelo Gráfico 3-4, que 

após as alocações internas de energia em cada Submercado, o Sudeste, o Nordeste e o 

Norte tiveram energia remanescente (superávit), esta, por sua vez, deverá ser realocada 

para as usinas deficitárias do Submercado Sul. 

 

Gráfico 3-4 – Comparação entre Geração Hidráulica do MRE e GF ajustada (MWh) 

Caso 2 

Fonte: Elaboração Própria 

Como houve redução da GF, todas as usinas do sistema, inclusive as que geraram acima 

da sua GF, deverão comprar o montante faltante para atender seus contratos ao PLD do 

período de contabilização na CCEE. Por exemplo, se uma usina do Sudeste cuja energia 

contratada é 100 MWh, teve seu crédito ajustado para 97 MWh, deverá comprar 3 MWh 

no segmento de liquidação da CCEE para honrar seus contratos. Se o preço Spot é de 50 

R$/ MWh, o Agente Gerador pagará R$ 150 por esse montante. 
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 Caso - Exemplo 3: GSF > 1 

Suponha agora que, em um determinado período, a geração hidráulica e a GF em cada 

submercado seja igual aos valores apresentados na Tabela 3-3. Neste cenário, as usinas 

do Submercado Sul geraram mais que nos exemplos anteriores, porém a geração total 

deste submercado ficou abaixo da GF total. No entanto, a Geração Total do MRE foi 

maior que a Garantia Física Agregada do MRE resultando em um GSF de 1,115.  

Tabela 3-3 – Comparação da GF e Geração Hidráulica em MWh por Submercado – 

Caso 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 
SUDESTE SUL NORDESTE NORTE GF_MRE GSF 

G. Hidráulica 40.000 6.000 8.000 4.000 58.000 

1,115 GF 33.000 8.000 7.000 4.000 52.000 

GF ajustada pelo GSF 33.000 8.000 7.000 4.000 52.000 

Neste caso, como o GSF foi maior que a unidade, haverá Energia Secundária para todas 

as usinas participantes do MRE, inclusive as que geraram abaixo de sua GF. A Energia 

Secundária total do sistema foi de 6.000 MW médios, esta será rateada entre todas as 

usinas proporcionalmente a sua GF. Pelo Gráfico 3-5, observa-se que as usinas 

deficitárias do Submercado Sul além de receber energia para complementação de sua 

GF receberão o montante de Energia Secundária que têm por direito. A transferência 

interna de Energia Secundária no MRE também é valorada pela TEO, porém todos os 

Agentes Geradores terão ganhos de receita pelo montante excedente ao seu contrato, 

valorado ao PLD do período de contabilização da CCEE. Por exemplo, considerando 

estas condições, se uma usina no Sudeste com a energia contratada de 100 MWh, tenha 

gerado 115 MWh e o direito de Energia Secundária igual a 10 MWh sua receita será 

igual a 5MWh *TEO mais 10MWh *PLD do período. 
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Gráfico 3-5 – Comparação entre Geração Hidráulica do MRE e GF ajustada (MWh) 

Caso 3 

Fonte: Elaboração Própria 

Com os exemplos apresentados, é possível observar que o MRE é capaz de diversificar 

parte do risco hidrológico, uma vez que a percentagem da produção hidrelétrica total do 

sistema é muito menos volátil do que a produção individual. 

No entanto, como já citado em outros trabalhos [23][24] a participação no MRE não 

elimina totalmente os riscos de exposição ao preço do Mercado de Curto Prazo. No caso 

onde as condições hidrológicas sejam extremamente severas, o sistema como um todo 

será afetado, com todas as usinas participantes do MRE produzindo um montante de 

energia abaixo de sua Garantia Física. Com isso, elas receberão um montante de 

créditos de energia inferiores a sua GF e deverão comprar energia no Mercado Spot para 

cobrir suas obrigações contratuais a um PLD alto. Dessa forma, a gestão do risco 

hidrológico é um componente importante na análise “negocial” dos Agentes Geradores 

de energia hidrelétrica. 
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incorporadas ao planejamento e à operação do SIN, o Agente Gerador, ao definir o nível 

de contratação da GF de sua usina, deve avaliar detalhadamente as fontes de incerteza 

relacionadas à geração de energia e aos preços futuros utilizados na liquidação das 
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diferenças contratuais. O objetivo da análise prévia da contratação de venda é a 

maximização da renda, que está associada ao gerenciamento dos riscos de perdas 

financeiras. 

Com efeito, a gestão dos riscos não deve buscar, necessariamente, a eliminação total dos 

mesmos, uma vez que em grande parte dos casos pode não ser a melhor opção, seja por 

tornar o negócio economicamente inviável ou mesmo por não ser algo possível. Em 

geral, os riscos são mitigáveis quando são compreendidos, medidos e controlados. Além 

disso, pode haver situações em risco que se caracterizem como grandes oportunidades 

de retorno financeiro.  

Neste contexto, existem diversas abordagens na área financeira para a avaliação de risco 

que podem ser aplicadas em qualquer negócio. Por exemplo, decisões como o nível de 

contratação de uma usina podem ser avaliadas a partir de uma abordagem de risco-

retorno onde um agente pode determinar o máximo nível que assumirá para obter o 

retorno desejado. 

A abordagem risco-retorno foi inicialmente desenvolvida por Harry Markowitz [25] na 

qual através de uma modelagem média-variância busca-se encontrar para uma carteira 

de ativos as combinações de riscos e retorno que resultem em uma correlação positiva, 

ou seja, quanto maior o risco maior o retorno. Em tese, as carteiras que apresentam 

melhor retorno para um mesmo nível de risco formam a chamada fronteira eficiente. 

Um dos problemas identificados neste tipo abordagem é o uso da variância como 

medida de risco, de forma que são atribuídos pesos iguais tanto para grandes perdas 

quanto para grandes ganhos [23][26]. 

Outra abordagem de análise de risco desenvolvida na área financeira, como descrito 

pelo Banco JP Morgan [27], e largamente utilizada em análise de carteiras ou portfólios 

de investimentos, é a métrica de risco, Value at Risk – VaR (em português, valor em 

risco). Formalmente, o VaR define o mínimo ganho ou a perda máxima que se espera 

ter em uma carteira ao longo de um intervalo de tempo, a partir de uma dada 

distribuição de probabilidade e um dado nível de confiança [28]. Essa medida tem como 

vantagem a representação, em um único parâmetro, do efeito de todas as variáveis de 

risco do mercado como, por exemplo, flutuações de preços, de demandas, de taxas, etc.  
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Por outro lado, existe uma grande crítica a essa métrica no sentido de que apenas 

informa o risco de fronteira, desconsiderando qualquer informação sobre piores perdas 

ou retornos com probabilidade abaixo do nível de confiança. Em resposta às críticas 

acerca do VaR foi criada uma nova métrica, a Conditional Value at Risk – CVaR (valor 

condicionado em risco) também conhecida como perda média esperada. O cálculo do 

CVaR é muito parecido com o do VaR pois também pode ser obtido através de uma 

curva de distribuição de probabilidade para um determinado nível de confiança. A 

diferença é que o CVaR representa a média da cauda da distribuição, ou seja, das piores 

perdas esperadas (valores superiores ao VaR) [26][29]. 

Além dessas, há diversas outras ferramentas para gestão de risco, todavia, não existe 

uma medida que se prepondere sobre as outras na avaliação do risco x retorno de um 

contrato ou de uma carteira. Em [30] são brevemente descritas outras medidas, tais 

como a Volatilidade (desvio padrão dos retornos), o Arrependimento Minimax e a 

Função Utilidade que, assim como outras medidas, podem ajudar na análise 

comparativa de um valor presente de um contrato. No caso de um contrato de venda de 

energia de uma usina hidrelétrica no SEB, os principais fatores de risco analisados estão 

relacionados às questões hidrológicas.  

3.5.1 Exposição dos Agentes Geradores do MRE aos Riscos não Hidrológicos 

O Agente Gerador considera como risco hidrológico a falta do recurso (no caso, a água) 

utilizado na operação das usinas. Como explorado anteriormente, esse risco é atenuado 

pelo MRE na medida em que há um compartilhamento de energia entre as usinas 

hidrelétricas. Para um bom funcionamento do mecanismo, não apenas deve haver 

recurso suficiente para atendimento do sistema, como é necessário que o par “Oferta-

Demanda” esteja em equilíbrio. Isto é assegurado a partir do planejamento da expansão 

da matriz energética nacional.  

Compete à Empresa de Pesquisa Energética (por delegação do MME) este planejamento 

que, por sua vez, é consubstanciado no Plano Nacional de Energia Elétrica (Plano de 

Longo Prazo) e no Plano Decenal de Energia – PDE (Plano de Médio Prazo). O PDE, 

além de ser uma referência utilizada nas futuras contratações de energia feitas nos 

leilões, é utilizado como uma das referências na avaliação prévia feita pelo Agente 

Gerador no momento da contratação de energia da sua usina. Por exemplo, através dos 
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planos, o agente pode avaliar a melhor composição risco x retorno de uma contratação 

de longo prazo, de modo que o resultado seja um fluxo de caixa contínuo e suficiente 

para a amortização do investimento realizado. 

Além disso, pela dificuldade natural de se prever as vazões futuras, um Agente pode se 

basear no risco máximo de déficit esperado no Planejamento do SIN e assumir um risco 

hidrológico de 5% para o seu negócio. Na verdade, não existe relação entre o risco 

esperado de déficit do SIN (Planejamento)
20

 e o risco de exposições financeiras 

decorrentes de condições hidrológicas desfavoráveis (GSF<1). Porém, diante da 

incerteza de quantificação dos riscos e considerando o histórico de riscos hidrológicos 

verificados, pode se dizer que um risco de 5% é um valor aceitável na análise de um 

projeto.  

De fato, o risco hidrológico para os Agentes Geradores não foi tão elevado. Dados 

históricos da CCEE registram que nos últimos 14 anos a maioria apresentou condições 

hidrológicas favoráveis. Observa-se no Gráfico 3-6 que o GSF médio anual entre os 

anos 2005 e 2012 foi superior a 100% o que indica que na maioria dos meses destes 

anos o Sistema MRE gerou além de sua Garantia Física e teve receitas de Energia 

Secundária. 

                                                

20 O risco de 5% não é um risco puramente hidrológico, é um risco de não atendimento do sistema. 
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Gráfico 3-6 – Histórico de Fator de Ajuste do MRE (“GSF”) 

Fonte: CCEE 

Em alguns anos, entretanto, o GSF médio anual ficou abaixo da unidade, como pode ser 

visto no Gráfico 3-6. Nos últimos dois anos, extraordinariamente, o GSF em todos os 

meses ficou abaixo de 1 resultando em um valor anual bem abaixo da média histórica. 

Substanciado pela forte crise hídrica vivida neste período, houve uma grande tensão e 

uma instabilidade operativa, regulatória e comercial no setor por conta dos GSF 

verificados, o que provocou um enorme prejuízo financeiro aos Agentes Participantes 

do MRE.  

Foram discutidos diversos pontos sobre o momento de instabilidade no mercado de 

comercialização nestes anos. As discussões se concentraram no conceito do risco 

hidrológico aos quais os agentes estão sujeitos e que deveriam estar associados 

exclusivamente ao nível dos reservatórios e às afluências. Não obstante foram apontadas 

diversas questões regulatórias relacionadas ao planejamento da expansão e à operação 

do sistema como as causadoras da degradação do GSF que, por consequência, estariam 
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causando uma exposição demasiada dos Agentes no Mercado de Curto Prazo, tais 

como
21

:  

 O descasamento entre os critérios de atendimento à demanda do SIN, segundo 

os procedimentos operativos seguidos pelo ONS e os procedimentos aplicados 

no planejamento da expansão da oferta. Neste caso, um dos principais pontos 

discutidos é o aumento do despacho fora da ordem de mérito (ou seja, geração 

de usinas térmicas fora da ordem de operação indicada pelos modelos oficiais 

utilizados para os despachos das usinas) para o atendimento do SIN; 

 O planejamento de uma matriz elétrica que desde o racionamento de 2001, 

baseou a segurança de suprimento do sistema, na ausência de uma hidraulicidade 

favorável, a um parque térmico com várias usinas com custo de combustível 

muito elevado; 

 A crescente mudança na matriz elétrica pela incorporação cada vez maior de 

fontes de energia intermitente, como as eólicas; 

 As indefinições quanto às revisões da Garantia Física dos projetos existentes, em 

princípio programadas para 2004, adiadas para 2016 e que efetivamente até o 

momento não ocorreram; 

 A redução da carga em 2015, associada à estagnação do crescimento econômico 

e ao aumento das tarifas devido à crise hidrológica; 

 O crescimento da geração de Energia de Reserva para atendimento do sistema 

que é advinda de fontes não despacháveis (como as eólicas e biomassas) nos 

modelos de despacho utilizados na operação e na comercialização, ou seja, 

fontes de geração que são operadas pelo operador independentemente do cenário 

hidrológico; 

 A ausência de regras de operação e comercialização para situações excepcionais 

no SIN (como por exemplo, uma seca sistêmica); 

 A importação de energia, dentre outras.  

                                                

21 Não é escopo do presente trabalho detalhar individualmente tais questões, porém estas foram 

amplamente discutidas e formalizadas nos documentos anexos na AP 032/2015 disponíveis 

eletronicamente na seção de Audiência Pública da ANEEL cujo sítio é http://www.aneel.gov.br/. 
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Todos esses aspectos refletem na geração das hidrelétricas do MRE expondo os Agentes 

Geradores a riscos/custos, não apenas relacionados com a falta d’água, mas com outros 

fatores exógenos. Em virtude disso, nos últimos anos, principalmente em 2015, os 

agentes imputaram inúmeros processos judiciais sob a alegação da dificuldade de se 

quantificar e se assumir financeiramente o risco hidrológico que está além da questão 

hidrológica propriamente dita. As ações chegaram ao ponto de suspender a liquidação 

do Mercado de Curto Prazo obrigando o Governo Federal a trazer uma solução para este 

problema. Após o longo período de discussão entre ANEEL e os Agentes Geradores, 

através da AP 32/2015, foi permitido pelo Governo a repactuação do risco hidrológico 

das usinas hidrelétricas participantes do MRE com os consumidores. Este assunto é o 

principal tema desta dissertação e será tratado no próximo capítulo.  
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4 A REPACTUAÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO 

Neste capítulo serão apresentados as definições e os critérios da repactuação do risco 

hidrológico dos Agentes Participantes do MRE sob os termos da Lei Federal  

Nº 13.203/2015 e da Resolução Normativa da ANEEL Nº 684/2015.  

A repactuação do risco hidrológico é uma medida criada pelo Governo para atenuar as 

perdas financeiras sofridas pelos Agentes Geradores Proprietários de Usinas 

Hidrelétricas Participantes do MRE, provocadas por uma exposição não gerenciável ao 

risco hidrológico. A repactuação foi permitida a partir da Medida Provisória Nº 688 de 

18 de Agosto de 2015, que foi transformada posteriormente na Lei Federal Nº 

13.203/2015. A ideia é que os Agentes Proprietários de Usinas Hidrelétricas com 

energia contratada, tanto no ACR quanto no ACL possam repactuar o risco hidrológico 

de suas usinas a partir de janeiro de 2015 com os consumidores. 

Não é a primeira vez que o Governo de um país com uma matriz eletroenergética 

predominantemente hídrica cria uma espécie de seguro para compensar o custo alto em 

momentos de hidrologia desfavorável. Por exemplo, em Portugal, assim como no 

Sistema Elétrico Brasileiro, a produção de eletricidade de origem hidráulica apresenta 

consideráveis variações interanuais, devido às irregularidades das afluências, tendo a 

necessidade de complementação térmica e importação de energia, situação a qual faz 

aumentar o custo total de operação. O Governo Português adota uma política de 

estabilidade tarifária para os consumidores. Por isso, para amenizar a variabilidade do 

custo de produção, foram criados diversos mecanismos de compensação. Dentre eles, 

pode-se destacar o mecanismo de correção de hidraulicidade
22

 que funciona como uma 

espécie de fundo para proteger os consumidores [31]. 

Basicamente, o funcionamento do mecanismo ocorre da seguinte forma: quando houver 

maior complementação térmica devido à baixa hidrologia, as tarifas são reajustadas com 

                                                

22 Criado inicialmente na década de 80, o mecanismo vem sofrendo diversas adequações em função da 

evolução da regulação e do mercado do setor elétrico português. Em 2010, através do Decreto-Lei Nº 

110, o mecanismo foi ajustado para atender a nova realidade do mercado de energia português devido à 

liberalização do setor, realizada para promover o aumento da concorrência, e à política de estabilidade 

tarifária [31]. 
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a retirada de um montante da conta de correção de hidraulicidade, protegendo os 

consumidores contra a volatilidade dos preços. No entanto em anos de hidrologia 

favorável, são acumulados os montantes extras no fundo para uma futura proteção aos 

consumidores. 

O Sistema Elétrico Uruguaio também tem predominância hidráulica na capacidade de 

geração de energia. A maior parte da geração do Uruguai (cerca de 60%) é de 

responsabilidade da empresa estatal, Administração Nacional de Usinas e Transmissão 

Elétrica – UTE [32]. A empresa que é responsável por grande parte das usinas térmicas 

instaladas, tem posse de todas as usinas hidrelétricas próprias instaladas no país, ficando 

sujeita à variabilidade da disponibilidade hídrica para atendimento do consumo. Em 

tempos de baixa afluência, a empresa busca maior complementação térmica o que 

implica em um aumento do custo de geração de energia que pode trazer impactos 

significativos para as finanças da companhia pública de eletricidade e 

consequentemente para os cofres do Governo Uruguaio.  

Buscando mitigar a exposição ao déficit financeiro em períodos de baixa hidrologia, em 

dezembro de 2010, foi criado pelo Governo Uruguaio o Fundo de Estabilização 

Energética (Fondo de Estabilización Energética) com o objetivo de mitigar os déficits, 

provocados pelo acréscimo do custo de geração em anos de hidrologia desfavorável 

[33]. De maneira sumária, são acumulados fundos quando a hidrologia é favorável e o 

custo de geração é baixo, em contrapartida, são resgatados fundos para UTE quando a 

hidrologia é desfavorável. Toda essa dinâmica de aportes e regastes é feita a partir de 

critérios estabelecidos em regulamento específico descrito em [34][35]. 

No caso do setor elétrico brasileiro, a aplicação de um fundo aos mesmos moldes que 

foram aplicados nestes países não seria de forma tão simples. No Brasil, apesar de a 

Geração ser feita de forma centralizada e por um operador único, as usinas hidrelétricas 

não estão concentradas nas mãos de único proprietário, e os Agentes Geradores 

assumem o risco de não geração pela falta de recurso. Há muitos anos o MRE é o 

mecanismo que ajuda mitigar esse risco e reduzir as perdas financeiras dos Agentes 

Geradores Hidrelétricos. 

Conforme visto na seção anterior, existem diversos motivos que podem está afetando a 

eficiência do MRE. Se for mantida a tendência de GSF abaixo na unidade certamente o 
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retorno sobre os projetos de geração será comprometido. A falta de mecanismos 

regulatórios eficientes poderão comprometer as rentabilidades dos projetos e os 

empreendimentos em operação sofrerão problemas financeiros ainda mais graves. 

Ademais, futuramente isso pode implicar em maior peso ao risco hidrológico 

considerado na avaliação financeira dos projetos. O que poderá resultar no aumento da 

energia vendida dos projetos e, consequentemente, uma energia mais cara para o 

consumidor. Levando em conta as medidas aplicadas em outros países, uma solução que 

poderia ser aplicada no caso do setor elétrico brasileiro é a criação de um Fundo de 

apoio às usinas participantes do MRE com objetivo de reduzir a exposição financeira 

involuntária dos geradores hidrelétricos.  

A medida proposta pelo Governo Brasileiro é uma espécie de seguro atrelada a um 

fundo oferecida aos Agentes Geradores participantes do MRE para que nos momentos 

de hidrologia desfavorável não tenham grandes prejuízos, seja pelas decisões operativas 

do ONS devido à falta do recurso (água) ou qualquer outra decisão feita no momento. 

Assim, como qualquer seguro a repactuação do risco tem uma contrapartida em troca 

dos benefícios oferecidos. 

Esta medida não tem caráter compulsório aos participantes do MRE, porém o Agente 

Gerador que decidir pela repactuação do risco hidrológico de suas usinas deve atender a 

algumas condições. No ACR, por exemplo, podem ter o risco hidrológico repactuado 

usinas que tenham contratos de venda de energia com vigência mínima de um ano, 

sendo a compradora uma permissionária ou concessionária de distribuição de energia. 

No ACL pode ser repactuado o risco hidrológico das parcelas das usinas que não foram 

vendidas no ACR e das usinas que não atendem os critérios definidos para o Ambiente 

Regulado.  

Nos itens a seguir serão apresentados os critérios e as condições regulamentados para a 

repactuação do risco hidrológico no ACR e ACL. 

4.1 Repactuação do risco hidrológico no ACR 

No ACR a repactuação será feita com os consumidores a partir da cobertura do risco 

hidrológico pelos recursos da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 
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Tarifárias – CCRBT, também conhecida como Conta Bandeira
23

. No entanto, o Agente 

Gerador que decidir por pactuar os riscos de sua usina deverá repassar alguns benefícios 

ao consumidor. O objetivo é que não seja somente repassado para o consumidor o ônus 

das flutuações hidrológicas, mas também o bônus obtido em momentos de hidrologia 

favorável. Bem como, que a parcela de risco hidrológico contabilizada nas análises 

financeiras dos projetos e embutida nos preços de contratos seja descontada nas tarifas 

para os consumidores. 

Dessa forma, foram estabelecidas as seguintes contrapartidas, a serem cumpridas pelos 

agentes que optarem pela repactuação, em favor dos consumidores: (i) pagamento de 

prêmio de risco e (ii) repasse dos ganhos obtidos com a liquidação da Energia 

Secundária, quando for o caso dessa opção. Ao mesmo tempo, em momentos de 

insuficiência da Geração do MRE, haverá resgate de recursos da Conta Bandeira para a 

cobertura dos montantes repactuados. 

Apoiada na justificativa de se apresentar um sistema equilibrado de contrapartidas entre 

o Agente Gerador e o Consumidor, a ANEEL definiu um leque de opções de 

repactuação do risco hidrológico no ACR. Cada produto de repactuação, como 

classificado pela Agência, foi definido a partir de uma metodologia na qual se utilizou 

dados históricos ajustados de 2001 a 2015 para se calcular o valor esperado do risco 

hidrológico e os prêmios risco levando em conta diversos níveis de proteção. A 

metodologia encontra-se detalhada em [8] 

4.1.1 Produtos da Repactuação 

Os produtos da repactuação foram definidos em função do nível de proteção contra a 

exposição ao risco hidrológico sendo que para cada nível está definido um prêmio a ser 

pago à Conta Bandeira. Em [36] são apresentadas 25 opções de produtos divididos em 

três classes: 

                                                

23 A conta bandeira foi criada em 2015, a partir do Decreto da ANEEL Nº 8401/2015 com vistas a 

acumular as receitas extras acumuladas devido às bandeiras tarifárias aplicadas, efetivamente em 2015, 

aos consumidores para as coberturas dos custos das distribuidoras com a contratação de energia 

termelétrica por disponibilidade e com as exposições involuntárias ao mercado de curto prazo. 
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(i) Classe P: nesta classe, o agente fica com o risco de redução da garantia 

física
24

 e escolhe um entre os 12 níveis de proteção contra o risco 

hidrológico, mas mantém o direito dos ganhos da liquidação da Energia 

Secundária. Em compensação ao consumidor, o prêmio de risco é mais alto 

quando comparado ao da Classe SP; 

(ii) Classe SP: nesta classe, o agente também fica com o risco de redução da 

garantia física e também opta por um entre 12 níveis de proteção contra o 

risco hidrológico. Entretanto, ele cede os direitos dos ganhos com a Energia 

Secundária ao consumidor. Em virtude disso, os prêmios risco dos produtos 

são menores que os da Classe P. 

(iii) Classe SPR: nesta classe, há apenas um único produto no qual o agente é 

protegido integralmente de qualquer efeito do risco hidrológico e da redução 

da garantia física de sua usina que possa ocorrer nas revisões ordinárias de 

GF. Neste caso, o Agente Gerador fica protegido de perdas financeiras pela 

obrigação de honrar contratos atrelados ao montante inicial. Em 

contrapartida, o prêmio a ser pago equivale a 10% do preço do contrato. 

A Tabela 4-1 apresenta os valores dos prêmios
25

 para cada nível de proteção oferecido 

em cada classe de produtos. Os valores dos prêmios serão atualizados anualmente pela 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.  

 

 

 

 

                                                

24 O risco de redução de Garantia Física das usinas hidrelétricas que a ANEEL se refere é a que pode 

ocorrer devido à revisão de Garantia Física.  

25 Os valores do prêmio de risco dos produtos poderão ser recalculados considerando a ampliação do 

histórico de dados disponíveis, para os geradores que optarem pela repactuação a partir de 2016. 
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Tabela 4-1 – Produtos para Repactuação do Risco Hidrológico no ACR 

Fonte: Elaboração própria com base em tabela apresentada em [36] 

Classe Produto 

Fator F - Risco do 

Agente Gerador 

(%) 

Prêmio 

(R$/MWh) 

CLASSE P 

P100 0 12,75 

P99 1 11,75 

P98 2 10,75 

P97 3 10,00 

P96 4 9,00 

P95 5 8,25 

P94 6 7,50 

P93 7 6,75 

P92 8 6,00 

P91 9 5,50 

P90 10 4,75 

P89 11 4,25 

CLASSE SP 

SP100 0 9,50 

SP99 1 8,50 

SP98 2 7,50 

SP97 3 6,50 

SP96 4 5,50 

SP95 5 4,75 

SP94 6 4,00 

SP93 7 3,25 

SP92 8 2,50 

SP91 9 2,00 

SP90 10 1,25 

SP89 11 0,75 

CLASSE 

SPR 
SPR100 0 10% do Preço 

 

Como pode ser visto na Tabela 4-1, o Produto P98, por exemplo, é um produto no qual 

o Agente Gerador fica com a Energia Secundária e o consumidor assume os GSF 

mensais abaixo de 0,98. Em contrapartida, o Agente Gerador paga um prêmio mensal de 

R$10,75/MWh. Se Agente Gerador optar pelo Produto SP98, ele terá o mesmo nível de 

proteção, porém não terá os ganhos com a Energia Secundária e pagará um prêmio 

menor, R$7,50/MWh.  

Para o caso da repactuação do risco hidrológico de 2015, o ressarcimento aos Agentes 

Geradores será feito por meio de postergação do pagamento do prêmio de risco em um 

prazo que seja suficiente para liquidação dos resultados a serem ressarcidos. Com base 

na metodologia proposta [8], foi calculado o montante, em R$/MWh, de 2015 a ser 

ressarcido e o prazo de postergação do prêmio para amortização do mesmo. Ambos 

variam de acordo com o nível de proteção desejado como pode ser visto na Tabela 4-2.  
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Tabela 4-2 – Resultado a ser ressarcido com a repactuação do risco hidrológico do ano 

de 2015 e o prazo de postergação de pagamento dos prêmios risco no ACR 

Fonte: Elaboração própria com base em tabela apresentada em [36] 

Classe Produto 

Ativo 

Regulatório 

(R$/MWh) 

Prazo de postergação do 

pagamento do prêmio a 

partir de janeiro de 

2016 

Prêmio 

(R$/MWh) 

Anos Completos 

Meses 

remanescente

s 

CLASSE P 

P100 30,30 2 10 

P99 28,40 2 11 

P98 26,51 2 11 

P97 24,36 2 11 

P96 22,46 2 12 

P95 20,30 2 11 

P94 18,42 2 11 

P93 16,61 2 11 

P92 14,76 2 11 

P91 13,02 2 10 

P90 11,63 2 11 

P89 10,22 2 11 

CLASSE SP 

SP100 33,55 4 6 

SP99 31,65 4 10 

SP98 29,76 5 3 

SP97 27,86 5 9 

SP96 25,96 6 7 

SP95 23,80 7 2 

SP94 21,92 8 2 

SP93 20,11 9 10 

SP92 18,26 13 3 

SP91 16,52 17 3 

SP90 15,13 Não paga prêmio 

SP89 13,68 Não paga prêmio 

CLASSE 

SPR 
SPR100 

Depende do 

Preço de 

Contrato 

Depende do Preço de Contrato 

 

Caso não haja prazo suficiente no contrato de venda de energia para amortizar o Ativo 

Regulatório, haverá a extensão da concessão podendo a energia da usina ser 

recontratada no ACR ou ser livremente negociada. Em [36] é definida a metodologia de 

cálculo de extensão da concessão que considera uma Margem Líquida adicional de 

referência, em R$/MWh, a ser calculada particularmente para cada Agente Gerador para 

aferição do prazo de uma série de pagamentos uniformes (representados pela margem 

líquida) capaz de ressarcir o Ativo de 2015 não amortizado. No cálculo da margem, 

ainda será considerado o desconto referente ao pagamento do prêmio correspondente à 

opção de repactuação feita pelo Agente Gerador. 
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A figura a seguir ilustra resumidamente como se alterará o fluxo de caixa de uma usina 

que tem o risco hidrológico, desde 2015, repactuado por meio do Produto SP100. 

 

Figura 4-1 – Alteração do fluxo de caixa esperado após a repactuação do risco 

hidrológico de usina com energia vendida no ACR 

Fonte: Elaboração Própria 

4.1.2 Cálculo do Montante de Risco Hidrológico a ser Transferido no ACR 

Com intuito de isentar os consumidores das estratégias de sazonalização de GF adotadas 

pelos Agentes Geradores para suas usinas, o cálculo do montante de risco hidrológico 

assumido mensalmente pela Conta Bandeira será feito a partir de uma contabilização 

paralela ao MRE real. No presente trabalho, esta contabilização paralela será 

denominada de “MRE ordinário” uma vez que os resultados terão efeitos ordinários de 

modo que serão apenas utilizados como balizadores no cálculo do montante de risco 

repactuado. 

No MRE ordinário, a sazonalização da GF de todas as usinas seguirá o perfil uniforme 

também conhecida como sazonalização flat, no qual a quantidade mensal de GF das 

usinas é igual à sua respectiva Garantia Física média anual multiplicada pela quantidade 

Prêmio de Risco

R$ 9,50

2016 2017 2018 2019 ... 20252015

Sem repactuação:

Com repactuação (Ex: SP100):

2016 2017 2018 2019 ... 20252015

Valor a ser 

ressarcido (“Ativo 

Regulatório”)

R$ 33,55

Risco Hidrológico 

2015

R$ 43,05

Postergação do pagamento do prêmio, 

durante a vigência do contrato de 

venda;

Pagamento do 

prêmio de risco

Repactuação dos Riscos de 2015

2020

Fim do 

contrato de 

venda e da 

Concessão
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de horas de cada mês do ano. Definida a quantidade de GF total do MRE ordinário, será 

aplicada, em cada mês, as regras de comercialização com a geração total do MRE 

verificada.  

Assim, o montante em reais, referente ao risco hidrológico a ser transferido aos 

consumidores, através da Conta Bandeira, será calculado mensalmente pela CCEE, no 

processo de liquidação, a partir da seguinte equação: 

 

          
         
        

 

                              
   

                      

              
         

 

   

   

(4.1) 

onde: 

         : Resultado do risco hidrológico no mês “m” da Usina “p” do Agente Gerador 

que será transferido aos consumidores; 

        
 : Quantidade de Garantia Física sazonalizada flat no mês “m” da usina “p”; 

F: Fator F que representa o risco hidrológico aceito pelo Agente Gerador. Este valor 

varia entre zero e 11%, conforme Tabela 4-1; 

         : Montante, em MW médios, do contrato de venda no ACR no mês “m”, 

distribuído no mês de maneira uniforme; 

          : Garantia Física Ajustada pelo Fator de Disponibilidade da Usina “p”, por 

Período de Comercialização “j” (Sazonalização Flat); 

          : Garantia Física Ajustada pelo Fator de Ajuste do “MRE ordinário” da Usina 

“p”, por Período de Comercialização “j”; 

C: Fator aplicado à equação que pode assumir valor “0” ou “1”, a depender da classe de 

produto escolhida pelo Agente Gerador. Se o agente optar por produtos da Classe P, o 
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valor do fator C assume valor “0”, indicando que os ganhos de receita com Energia 

Secundária permanecem com o Agente Gerador; Se o Agente optar pelos produtos das 

Classes SP e SPR, o valor do fator C assume valor “1” indicando que os ganhos de 

receita com Energia Secundária serão transferidos ao consumidor; 

           
 : O Direito à Energia Secundária da usina “p” participante do MRE, por 

Submercado “s”, no Período de Comercialização “j”; 

      : Preço de Liquidação de Diferenças do Submercado onde a Usina “p” está 

localizada, no Período de Comercialização “j”. 

      : Preço de Liquidação de Diferenças do Submercado “s” no Período de 

Comercialização “j”. 

O montante           pode resultar em valores positivos, nulos ou negativos. Quando o 

montante é positivo significa que o ajuste do MRE ordinário foi menor que 1, e o 

Agente Proprietário da Usina “p” receberá da Conta Bandeira, a           para ser 

adicionada à contabilização real da usina. Para ilustrar a aplicação da Equação (4.1), em 

termos mensais, tem-se o seguinte exemplo: se o Agente Concessionário da Usina “p” 

de 100 MWh de GF líquida, contratada 100% no ACR, repactuar 95% do risco 

hidrológico (F=5%), e o ajuste do MRE ordinário em um determinado mês “m” for de 

0,93 a um PLD de 40 R$/MWh, o montante a ser resgatado da conta bandeira será de 

          = Máximo (0; [(1-0,05)*100-0,93*100)]*40)= R$ 80. 

Se o valor           for negativo, significa que o ajuste do MRE ordinário foi maior que 

1. Caso o Agente Proprietário da Usina “p” opte pela repactuação do risco adotando 

algum produto da Classe SP (ou seja, C=1) deverá repassar para a Conta Bandeira o 

ganho de receita com a Liquidação da Energia Secundária. Assim, voltando ao exemplo 

anterior, se o Agente optou pelo Produto SP95 e o ajuste do MRE ordinário do mês “m” 

foi maior que 1, resultando em um direito de Energia Secundária de 5 MWh a um PLD 

de 40R$/MWh (considerando o PLD igual em todos os submercados) o montante a ser 

transferido para a Conta Bandeira será de           = 1*5*40= R$ 200. 

Já um valor nulo de           pode acontecer tanto quando o ajuste do MRE ordinário 

for maior que 1 (uma unidade) quanto abaixo de 1. A primeira situação acontece quando 
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o Agente Gerador opta por “ficar” com os ganhos da Energia Secundária, escolhendo 

algum produto da Classe P. Já a segunda situação ocorre quando o ajuste do MRE 

“ordinário” não está dentro do pacto assumido. Então, considerando o exemplo anterior, 

os valores de ajuste entre 0,95 e 1 não são assumidos pelo consumidor implicando em 

um valor de           igual a zero. 

Os Gráficos a seguir comparam hipoteticamente TR_RIS ao longo de um ano para um 

Agente Gerador que optou por repactuar o risco hidrológico de sua usina utilizando, 

respectivamente, os produtos P95 e SP95. Observa-se que no P95, quando o GSF é menor 

que 0,95, a TR_RIS é maior que zero indicando que o custo da exposição ao risco 

hidrológico é do consumidor. Por outro lado, qualquer valor de GSF acima de 0,95 é do 

Agente Gerador, ou seja, tanto as exposições aos riscos abaixo da unidade quanto os 

ganhos de Energia Secundária. Em relação ao Produto SP95, este tem a mesma proteção 

que o P95, ou seja, os custos são repassados ao consumidor quando o GSF<0,95, todavia, 

quando o GSF é maior que a unidade, os benefícios da Energia Secundária são repassados 

aos consumidores. Para este último caso o TR_RIS é menor que zero. 

 

Gráfico 4-1 – Exemplo de repactuação do risco utilizando o produto P95 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 4-2 – Exemplo de repactuação do risco utilizando o produto SP95 

Fonte: Elaboração Própria 

É importante frisar que o MRE real continuará sendo processado com a Garantia Física 

levando em conta quaisquer estratégias de sazonalização dos agentes. A liquidação final 

na CCEE para os que optarem pela repactuação considerará mensalmente a parcela 

referente à           calculada no MRE ordinário. Assim, as diferenças entre o 

resultado do deslocamento de geração hidrelétrica obtido do MRE real e o calculado no 

MRE ordinário são assumidas pelos Agentes Geradores. 

A Figura 4-2 ilustra como a regra de liquidação de energia se alterará para os agentes 

que repactuarem o risco hidrológico de suas usinas. 
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Figura 4-2 – Comparação da liquidação de energia com e sem repactuação do risco 

hidrológico no ACR 

Fonte: Elaboração Própria 

4.1.3 Possíveis Situações de Liquidação de Energia com a Repactuação do Risco 

no ACR 

Como visto anteriormente, o MRE ordinário será processado paralelamente ao MRE 

real para o cálculo do montante de transferência do risco hidrológico a ser repassado aos 

consumidores. Em ambos MREs a Geração Agregada das usinas participantes do 

mecanismo (        ) será igual, a diferença entre eles será apenas a sazonalização 

da GFs das usinas participantes. Essa diferença pode gerar situações em que o ajuste do 

MRE real (GSF real) seja diferente do ajuste do MRE ordinário (GSF ordinário), 

fazendo com que a liquidação de energia na CCEE seja maximizada/minimizada 

resultando em um lucro/prejuízo maior ou menor para o Agente Gerador. 

Nesta seção, serão apresentadas essas possíveis situações de liquidação de energia para 

os Agentes Proprietários de Usina participante do MRE que optaram por repactuar o 

risco hidrológico. 
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Para fins desta análise, considere as seguintes premissas:  

 O Agente Gerador é proprietário de uma única usina; 

 A energia da usina foi vendida 100% no ACR (GF = Energia contratada no 

ACR); 

 Contabilização no mês “m”; 

 A variável Ger_MREp,m representa a Energia Alocada da Usina “p” após as 

transferências internas no MRE real do mês “m”;  

 Hipótese de repactuação: produto da Classe SP95 (F=5% e C=1); 

 PLD em todos os submercados no período de comercialização: R$40/MWh; 

 Garantia Física da usina,           : 100 MWh. 

Considere ainda as seguintes situações: 

1. Situação 1: GSFreal < 1 e o GSFordinário<1 

Condições da contabilização: 

- GSFordinário = 0,93; TR_RIS>0 (da Conta Bandeira para o agente) 

- GSFreal = 0,96 

- Ger_MREp,m = 96 MWh 

Na Situação 1 ambos os GSF foram abaixo de 1. Neste caso, como o agente repactuou 

95% do risco hidrológico, um GSF ordinário de 0,93, resultará em um resgate da conta 

bandeira de           = Máximo (0; [(1-0,05)*100-0,93*100)]*40)= R$80. Na 

contabilização real após o processamento do MRE, o valor a ser liquidado no Spot será 

(96-100)*40= R$(160), então o Agente Gerador desembolsará na contabilização final 

um montante de R$80(-160+80).  
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Figura 4-3 – Representação da Situação 1  

2. Situação 2: GSFreal < 1 e o GSFordinário>1 

Condições da contabilização: 

- GSFordinário = 1,1; TR_RIS<0 (do agente para Conta Bandeira) 

- Direito à Secundária = 5MWh 

- GSFreal = 0,96 

- Ger_MREp,m = 96 MWh 

Na Situação 2, como o Agente Gerador repactuou optando pelo produto SP95, um GSF 

de 1,1, resultará em um repasse para a Conta Bandeira de           = 1*5*40 = R$200. 

Na contabilização real após o processamento do MRE, o valor a ser liquidado no spot 

será (96-100) * 40= R$(160), então o Agente Gerador pagará na contabilização final um 

montante de R$360 (-160-200), ou seja, perda financeira final será maior do que a da 

liquidação de energia sem repactuação. Vale lembrar que se o Agente Gerador optasse 

por repactuar ficando com os ganhos de Energia Secundária (escolhendo produtos da 

Classe P), a perda financeira na contabilização real seria a mesma (R$160), porém com 

um pagamento de prêmio de risco maior. Apenas para exemplificar, considerando o 

valor de prêmio do P95 na Tabela 4-1, se o Agente Gerador optasse por repactuar 

ficando com a Energia Secundária ele pagaria a mais de prêmio de risco um valor de 

R$350 [100*(8,25-4,75)]. Isto implicaria em um desembolso maior do que se o agente 

cedesse os ganhos com a Energia Secundária no MRE ordinário (ou seja, R$200).  
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Figura 4-4 – Representação da Situação 2 

3. Situação 3: GSFreal > 1 e o GSFordinário>1 

Condições da contabilização: 

- GSFordinário = 1,1; TR_RIS<0 (do agente para Conta Bandeira) 

- Direito à Secundária = 5 MWh 

- GSFreal = 1,16 

- Ger_MREpm = 100 MWh 

- Direito à Secundária = 8 MWh 

Na Situação 3, em ambos MREs processados o GSF foi maior que 1 no mês “m”. Assim 

como na Situação 2, um GSF de 1,1, implicará em um repasse para a Conta Bandeira de 

R$200. Na contabilização real, com o sistema superavitário a usina teve direito a 8 

MWh que, liquidada ao spot, resultará em um ganho de R$320 (40*8). Ao repassar os 

R$200 da repactuação, o ganho financeiro final será menor, R$120. Se o Agente 

Gerador optasse por repactuar escolhendo o P95, ele pagaria a mais de prêmio de risco 

R$350.  

MRE real

Geração

96 

MWh

Geração Hidro

GF 

sazonalizada

PLD

GF flat

MRE Ordinário

Geração Hidro

PLD

GSF = 0,96

GSF = 1,1

GF

100 

MWh

4 MWh

Geração

100 

MWh

GF

100 

MWh

5MWh

Liquidação sem repactuação

TR_RIS= 5*40= -R$200

Liq = 4*40 = -R$160

-160 -200Liquidação com repactuação =

MRE Ordinário

MRE Real

Ao optar pelo P95 o agente 

pagaria a mais de prêmio de 

risco um valor de R$350 

[100*(8,25-4,75)].

- 475 

(Prêmio SP95)
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Figura 4-5 – Representação da Situação 3 

4. Situação 4 - GSFreal > 1 e o GSFordinário<1 

Condições da contabilização: 

- GSFordinário = 0,93 TR_RIS>0 (da Conta Bandeira para o agente) 

- GSFreal = 1,16 

- Ger_MREpm = 100 MWh 

- Direito à Secundária = 8 MWh 

Na Situação 4, o ajuste do MRE real se apresenta superavitário (GSF>1) enquanto no 

ordinário é deficitário (GSF<1). Neste caso, o Agente Gerador terá o direito de resgatar 

da Conta Bandeira um montante de R$80. Na contabilização real, ele ganhará R$320 

com a liquidação da Energia Secundária, e o resultado financeiro final será um montante 

de R$400 (320+80).  

MRE real

Geração

100 

MWh

Geração Hidro

GF 

sazonalizada

PLD

GF flat

MRE Ordinário

Geração Hidro

PLD

GSF = 1,16

GSF = 1,1

GF

100 

MWh

8 MWh

Geração

100 

MWh

GF

100 

MWh

5MWh

Liquidação sem repactuação

TR_RIS= 5*40= -R$200

Liq = 8*40 = R$320

+320 -200Liquidação com repactuação =

MRE Ordinário

MRE Real

Ao optar pelo P95 o agente 

pagaria a mais de prêmio de 

risco um valor de R$350 

[100*(8,25-4,75)].

- 475 

(Prêmio SP95)
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Figura 4-6 – Representação da Situação 4 

A tabela a seguir sintetiza as condições de perdas e ganhos para as situações 

apresentadas nos exemplos.  

Tabela 4-3 – Síntese das hipóteses de liquidação de energia com a transferência de 

Risco 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Caso Referência Caso com Repactuação do Risco 

Sem Repactuação GSFordinário<1 

GSFordinário>1 

Classe P Classe SP e SPR 

GSFreal < 1 

O Agente Gerador 

tem uma perda 

financeira 

O Agente Gerador tem 

uma perda financeira 

menor, se o GSF 

ordinário está na faixa 

assumida pelo 

consumidor 

O Agente Gerador 

tem uma perda 

financeira igual a do 

Caso Referência (sem 

repactuação)* 

O Agente Gerador 

tem uma perda 

financeira maior 

GSFreal > 1 

O Agente Gerador 

tem um ganho 

financeiro 

O Agente Gerador tem 

um ganho financeiro 

maior, se o GSF 

ordinário está na faixa 

assumida pelo 

consumidor 

O Agente Gerador 

tem um ganho 

financeiro igual a do 

Caso Referência (sem 

repactuação)* 

O Agente Gerador 

tem um ganho 

financeiro menor 

 * Sem levar em conta o pagamento do prêmio de risco 

MRE real

Geração

100 

MWh

Geração Hidro

GF 

sazonalizada

PLD

GF flat

MRE Ordinário

Geração Hidro

PLD

GSF = 1,16

GSF = 0,93

GF

100 

MWh

8 MWh

Geração

100 

MWh

GF

100 

MWh

Liquidação sem repactuação

Liq = 8*40 = R$320

+320 +80Liquidação com repactuação =

MRE Ordinário

MRE Real

5MWh

2MWh TR_RIS= 2*40= R$80

- 475 

(Prêmio SP95)
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O exemplo apresentado é meramente ilustrativo, visando apenas mostrar o impacto 

qualitativo da repactuação na liquidação analisando as possibilidades de ocorrências de 

GSF no MRE real e no MRE ordinário. Ainda é necessária uma análise quantitativa, 

considerando a ocorrência de custos e ganhos com a TEO e o próprio prêmio de risco a 

ser pago mensalmente que podem impactar positivamente ou negativamente no 

resultado final da liquidação na CCEE. É importante também a consideração de 

cenários hidrológicos distintos, de modo que seja construída uma curva de 

probabilidade para auxiliar na escolha do melhor produto. 

Os valores mensais, que geralmente ocorrem nas liquidações de energia na CCEE, são 

da ordem de milhares, milhões e até mesmo bilhões de reais. Assim, por exemplo, em 

situações em que se espera uma redução da perda financeira com a repactuação, o 

desembolso pode ser intensificado, basta que no balanço da Liquidação Final, 

Liquidação real+ Montante Repactuado - Prêmio de risco, o prêmio pago seja maior que 

a soma das primeiras parcelas. Todavia, podem ocorrer situações que o montante 

repactuado seja tão vantajoso ao ponto de trazer lucro para o Agente Gerador ou mesmo 

zerar suas perdas na liquidação de energia.  

4.2 Repactuação do Risco Hidrológico no ACL 

Em relação à repactuação do risco hidrológico das usinas com energia comercializada 

no ACL ou com parte da energia descontratada no ACR, esta se dará pela transferência 

de proteção (hedge) ao risco hidrológico pelo Agente Gerador Hidrelétrico. 

Diferentemente do ACR, não há repactuação via transferência de risco, mas sim por 

transferência de Energia de Reserva da Conta de Energia de Reserva – CONER para os 

Agentes Geradores para que possa ser liquidada no Mercado Spot. Em compensação, os 

Agentes Geradores deverão efetuar o pagamento mensal de prêmio de risco, em favor 

da CONER, pela Energia de Reserva recebida [36]. 

Cada Agente Gerador deverá determinar o montante de Energia de Reserva existente a 

ser liquidada no Spot. Este montante deverá ser de, no mínimo, 5% da GF da usina e 

será limitado pela quantidade total de energia reserva contratada até dezembro de 2015. 

O uso da Energia de Reserva existente se dará em um prazo de 4 anos, entretanto, cada 

Agente Gerador poderá realizar a contratação adicional de Energia de Reserva em 2019 
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através do Leilão específico para a contratação de Energia de Reserva para mitigação do 

risco hidrológico.  

O montante a ser contratado e o custo da contratação serão iguais aos definidos 

inicialmente no momento da repactuação, ou seja, mesmo montante de energia de 

reserva existente e o custo igual ao prêmio definido para este montante. Todavia, o 

custo líquido decorrente do uso da Energia de Reserva não será rateado com os usuários 

de Energia de Reserva, podendo ser compensado através da extensão do prazo da 

outorga da concessão, limitada ao máximo de 15 anos. No período estendido, a energia 

da usina poderá ser recontratada no ACR ou ser livremente negociada, porém o Agente 

Gerador assumirá o risco hidrológico e, portanto, não pagará prêmio de risco.  

O prêmio de risco a ser pago pelo Agente Gerador, em favor da conta CONER, é de 

R$2,10 por MWh de energia de reserva adquirida. Como é definido o mínimo de 5% da 

GF como a Energia de Reserva, o pagamento mínimo do prêmio de risco será de 

R$10,50/MWh.  

As figuras a seguir ilustram, respectivamente, a comparação da liquidação de energia 

com e sem a repactuação e a alteração do fluxo de caixa para os Agentes Geradores que 

optarem pela repactuação do risco hidrológico no ACL. Observa-se que a receita obtida 

com a liquidação de Energia de Reserva em momentos de PLD elevados ajuda a reduzir 

as perdas financeiras e a volatilidade do fluxo de caixa da usina. 
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Figura 4-7 – Comparação da liquidação de energia com e sem repactuação no ACL 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 4-8 – Alteração do fluxo de caixa esperado após a repactuação do risco 

hidrológico de usina com energia vendida no ACL 

Fonte: Elaboração Própria 

Os resultados de 2015 também poderão ser repactuados no ACL, sendo que neste caso, 

o ressarcimento será feito por meio de extensão da concessão, limitada a 15 anos. 
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Também foi definido na Resolução Normativa da ANEEL Nº 684/2015 a metodologia 

de cálculo de extensão de outorga que considera uma margem líquida adicional de 

referência que deve ser calculada particularmente a cada Agente Gerador para que 

compense o Ativo Regulatório de 2015 não amortizado. No período da postergação, o 

Agente Gerador não tem mais o benefício da receita da Energia de Reserva para 

mitigação da exposição ao risco hidrológico e, portanto, não há pagamento de prêmio de 

risco. 

A figura a seguir ilustra resumidamente como se dará a repactuação do risco hidrológico 

de 2015 para usinas com energia vendida no ACL, considerando a necessidade de 

postergação da concessão.  

 

Figura 4-9 – Exemplo ilustrativo da repactuação do risco hidrológico de 2015 no ACL 

Fonte: Elaboração Própria 
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A tabela a seguir resume as diferenças entre a repactuação do risco no ACR e ACL.  

Tabela 4-4 – Comparação dos Critérios da Repactuação no ACR e ACL 

Fonte: Elaboração Própria 

 ACR ACL 

Critérios de proteção 

Depende do produto – São 25 produtos 

com possibilidade de 12 níveis de 

proteção, de manter os ganhos com a 

Energia Secundária, e repassar risco da 

GF para o consumidor 

Renda da energia de reserva. 

Quanto maior o montante de 

reserva comprado maior a receita 

Prêmio de risco Depende do produto escolhido  

R$10,50/MWh, considerando a 

compra mínima de Energia 

Reserva (5% da GF) 

Pagamento de prêmio 

de risco 

Até o final da outorga do contrato de 

venda, se for o caso, durante a extensão 

da concessão 

Até o final da outorga do 

contrato de venda, não havendo 

pagamento de prêmio durante 

postergação da concessão 

Os agentes deverão formalizar a adesão à repactuação do risco hidrológico, tanto no 

ACR quanto no ACL, até o final de setembro do ano anterior ao ano civil. 

Excepcionalmente, para consideração dos resultados do Ano 2015, a repactuação do 

risco hidrológico foi decidida no mês de janeiro de 2016. Os Agentes Geradores que 

optaram pela repactuação do risco a partir de 2015 tiveram que desistir das ações na 

justiça impostas contra as exposições involuntárias no Mercado de Curto Prazo, bem 

como renunciar a qualquer alegação de direito sobre a referida ação e a pleitos futuros 

relacionados ao tema.  

Desta maneira, é de extrema importância que cada Agente Gerador avalie às opções de 

repactuação do risco hidrológico para que tome a decisão de repactuar ou não, levando 

em conta o custo/benefício de cada produto em variados cenários hidrológicos e o 

impacto na liquidação de energia das usinas. Por limitação de tempo, nesta dissertação 

serão avaliadas apenas as performances dos produtos oferecidos na repactuação do risco 

da energia contratada no ACR. No capítulo seguinte será detalhada a metodologia e 

premissas para a realização desta análise a partir da aplicação de estudos de casos. 
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5 ESTUDO DE CASOS  

Neste capítulo serão abordados os estudos de casos realizados na avaliação do impacto 

da repactuação do risco hidrológico na contabilização de receitas e pagamentos das 

usinas participantes do MRE. Assim, será apresentada a metodologia aplicada, bem 

como, as premissas das simulações e da contabilização e liquidação de energia. 

5.1 Metodologia 

Nesta avaliação foram realizadas simulações da operação do sistema hidrotérmico com 

os modelos computacionais Newave e SUISHI, a partir das quais, se avaliou o 

atendimento do sistema e a contabilização para uma usina participante do MRE 

localizada no Submercado Sudeste. 

A análise da repactuação foi feita a partir do balanço entre o acúmulo de receita 

proveniente da Energia Secundária e o custo devido ao GSF juntamente com a aplicação 

das novas regras de contabilização relacionadas à repactuação do risco hidrológico.  

A seguir, serão apresentadas as etapas percorridas na análise da repactuação do risco 

hidrológico:  

 Etapa 1: Obtenção da Função Custo Futuro a partir da simulação do caso 

estático, por meio de execução do Modelo Computacional de Otimização 

Newave;  

 Etapa 2: Com os resultados da política de operação do Newave (contida na 

função custo futuro), foi realizada a simulação estática com as séries 

hidrológicas históricas no programa SUISHI. O objetivo de utilização desse 

programa é o de obter a geração hidráulica individualizada; 

 Etapa 3: De posse dos valores esperados dos CMOs, obtidos do SUISHI, foram 

calculados os valores de PLD médios para cada mês, considerando o limite 

mínimo de R$ 30,26/ MWh e máximo de R$388,48/ MWh do ano de 2015. Os 

limites de preços foram utilizados para todo horizonte de estudo; 

 Etapa 4: Aplicação das regras de contabilização do MRE e liquidação de 

contratos no “mercado de curto prazo” para os dados de geração obtidos para o 
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sistema, incluindo a usina em estudo, sem considerar as regras de repactuação do 

risco hidrológico; 

 Etapa 5: Aplicação das regras de contabilização do MRE e liquidação de 

contratos no “mercado de curto prazo” para os dados de geração obtidos para o 

sistema, incluindo a usina em estudo, considerando as regras de repactuação do 

risco hidrológico para a usina em estudo. Nesta etapa, foi utilizada a Equação 

4.1 para o cálculo do montante de risco hidrológico repactuado da usina; 

 Etapa 6: Comparação dos resultados obtidos na Etapa 4 e 5. 

5.2 Premissas 

A partir da metodologia apresentada, foram adotadas as seguintes premissas para as 

simulações dos casos e contabilização do MRE: 

5.2.1 Premissas das simulações 

 Caso Base do Programa Mensal da Operação – PMO de setembro de 2015 

disponibilizado pela CCEE
26

; 

 Modelo computacional Newave, versão 19, aprovada e homologada pela 

ANEEL. Considerando os seguintes parâmetros de simulação: 

o Política de operação realizada com as 2.000 séries sintéticas geradas pelo 

modelo; 

o Simulação final realizada com as séries de afluências históricas (período 

utilizado: 1931 – 2013); 

 Consideração da funcionalidade CVaR com os seguintes parâmetros: λ = 50%, α 

= 25%; 

 Modelo Computacional SUISHI Versão 8.1.1. 

 

                                                

26 Foram utilizados dados de mercado de energia do PMO de janeiro de 2015 para o Caso 2 como será 

visto na Seção 3.  
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5.2.2 Premissas da contabilização do MRE 

 Sazonalização da GF das usinas contratadas, que ainda não entraram em 

operação em 2015, considerando o comportamento da geração média com a 

ENA histórica (metodologia apresentada no item 5.2.3); 

 Consideração de Jirau e Santo Antônio totalmente motorizada já em 2015; 

 Para fins de simplificação, considerou-se o valor de TEO estabelecido para o ano 

de 2015, R$11,25/MWh, para o horizonte de estudo; 

 Repactuação do risco hidrológico apenas da usina em estudo; 

 O Agente Gerador possui apenas uma única usina; 

 Não foram aplicados fatores de perdas básicas e de indisponibilidades na 

Garantia Física sazonalizada das usinas; 

 Não foram consideradas perdas na geração das usinas (por exemplo, devido a 

consumo interno); 

 Também com intuito de simplificação a usina considerada tem sua operação 

comercial iniciada no primeiro mês do estudo e, portanto, não teve prejuízos 

anteriores, não haverá contabilização conforme as regras estabelecidas para o 

ano de 2015 (exemplo: postergação do pagamento do prêmio); 

 Taxa de desconto: 9,63% a.a (valor adotado pela ANEEL em [8]); 

 As análises dos resultados da contabilização com e sem repactuação foram 

realizadas para todo o histórico simulado;  

 A repactuação foi analisada para todos os produtos (total de 25) elencados na 

Tabela 4-1; 

 Para avaliação do Produto SPR, foi considerado, no primeiro ano avaliado, a 

revisão da GF da usina em estudo. Foi adotada uma redução de 5% na GF da 

usina; 

o Foi considerado como impacto na receita da usina apenas o custo com 

compra de lastro para compensar a redução da GF. Para isto, o lastro foi 

valorado ao mesmo preço do contrato
27

. 

                                                

27 O impacto da redução da Garantia Física na redução da energia alocada do MRE não foi considerado, 

uma vez que não é previsto, nos termos da repactuação, o ressarcimento deste custo pelo Produto SPR. 
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o No MRE real foi considerada a GF reduzida enquanto no MRE ordinário 

foi considerada a GF original (antes da redução de 5%). 

5.2.3 Sazonalização da Garantia Física das Usinas do MRE 

5.2.3.1 Metodologia utilizada na sazonalização da GF 

Para estimar a sazonalização da Garantia Física para a configuração em estudo 

(configuração prevista para o ano 2019), foram consideradas as Garantias Físicas das 

usinas já contratadas previstas para entrar em operação até dezembro 2019, bem como 

das usinas existentes e das atualmente em motorização como as usinas Santo Antônio e 

Jirau.  

Adotou-se, inicialmente, como premissa para a sazonalização das GFs o comportamento 

ao longo dos meses do ano seguindo a característica de geração média mensal dessas 

usinas com a ocorrência das vazões históricas. Dessa forma, aplicou-se a seguinte 

metodologia: 

1. Simulou-se a configuração hidráulica do PMO de setembro de 2015 no MSUI, 

para obtenção da geração média das usinas com histórico de vazões; 

2. Aplicou-se o seguinte fator para ajuste da GF da Usina “p” no mês “m”: 

 
      

       

      
          (5.1) 

Onde:  

        é a Garantia Física média anual definida em ato regulatório; 

       é Geração média da usina resultante da simulação do MSUI com o histórico de 

vazões; 

         é Geração média da usina resultante da simulação do MSUI com o histórico de 

vazões no mês “m”. 

Este cálculo foi feito para todas as usinas contratadas com previsão de entrada no 

horizonte do PMO de setembro de 2015. 
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5.2.3.2 Ajustes Finais da Garantia Física Sazonalizada 

Conforme definido pela ANEEL
28

, a sazonalização da GF para as usinas em 

motorização é proporcional ao número de unidades geradoras em operação comercial, 

com o valor definido em ato específico ou calculado pelas Regras de Comercialização. 

Por regra, usinas em motorização apenas poderão ter sua GF sazonalizada quando 

atingirem o número de unidade de base
29

. 

De acordo com o cronograma de fiscalização de obras oficial de geração hidrelétrica 

divulgado pela ANEEL, as usinas em motorização, Santo Antônio e Jirau, que constam 

na configuração do PMO de setembro de 2015 têm como previsão de atingimento do 

número de unidades de base ainda em 2015. Dado que a Sazonalização de GF é 

divulgada de forma agregada por submercado, não foi possível verificar o montante 

mensal de GF das usinas em motorização. Em virtude disso, para simplificar foi 

considerado que na sazonalização de 2015 divulgada na CCEE, as usinas em 

motorização atingiram seus valores GF, não sendo adicionado nenhum montante na 

projeção realizada. 

Para a projeção da GF sazonalizada para o período em estudo somou-se a GF 

sazonalizada de 2015 com a GF sazonalizada das usinas previstas. Vale ressaltar que 

neste processo de projeção, a sazonalização de GF das usinas “cotistas”
30

 e Itaipu seguiu 

o perfil de sazonalização das demais usinas que compõe o MRE.  

Outro ajuste feito nos valores de sazonalização da GF projetada foi a exclusão da 

parcela de energia referente às PCHs. Na simulação do Newave, a energia das PCHs é 

abatida diretamente do mercado de energia, portanto, não são simuladas. Para efetivar a 

exclusão foi considerado o montante de energia de PCH, para o ano de 2015, 

apresentado nos documentos do PMO de janeiro de 2015. 

                                                

28 Resolução Normativa da ANEEL Nº 584 de 29 de outubro de 2013. 

29 O número de unidades de base é o número mínimo de máquinas que devem estar em operação para que 

a usina consiga atingir sua Garantia Física. 

30 Conforme preconizado na Resolução Normativa da ANEEL Nº 584/2013 as usinas de cotas, ou seja, as 

usinas hidrelétricas que tiveram a concessão renovada sob os termos da Lei 12.783/2013, bem como 

Itaipu devem ter, para fins de MRE, sua GF sazonalizada conforme perfil de sazonalização das outras 

usinas do MRE. 
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A Tabela 5-1 apresenta os valores finais da GF sazonalizada, em MW médios, para a 

configuração em estudo. Como a simulação dos casos é estática, os valores projetados 

de Garantia Fisica são iguais para todo o período de estudo. 

Tabela 5-1 – Garantia Física Sazonalizada – MW médios  

 

Sudeste/ 

Centro-Oeste 
Sul Nordeste Norte Total 

Jan 37.488 9.748 7.811 10.965 66.012 

Fev 38.432 9.456 8.160 13.833 69.881 

Mar 37.507 9.242 8.205 14.851 69.805 

Abr 33.166 7.759 7.516 14.397 62.838 

Mai 31.054 7.512 7.152 13.834 59.552 

Jun 28.581 7.044 6.448 10.280 52.353 

Jul 28.791 6.417 5.022 7.064 47.295 

Ago 28.532 6.106 4.879 6.035 45.552 

Set 28.910 6.438 4.878 5.726 45.951 

Out 29.021 6.161 4.928 5.744 45.854 

Nov 28.964 6.320 5.011 6.178 46.473 

Dez 29.179 6.247 5.239 7.471 48.138 

5.2.3.3 Sazonalização da GF das Usinas para o MRE ordinário 

Conforme explicado na seção 4.1.2, o montante, em reais, a ser repassado ou resgatado 

à Conta Bandeira, deve ser calculado a partir de um MRE ordinário no qual se considera 

a Sazonalização da Garantia Física das Usinas seguindo o perfil uniforme (Flat). No 

presente trabalho, a GF Flat em cada submercado foi determinada pela média anual dos 

montantes apresentados na Tabela 5-1. Os resultados obtidos foram considerados como 

montantes mensais de GF no MRE ordinário conforme pode ser observado na Tabela 

5-2. 
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Tabela 5-2 – Garantia Física Sazonalização Uniforme Flat – MW médios 

 

Sudeste/ 

Centro-Oeste 
Sul Nordeste Norte Total 

Jan 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Fev 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Mar 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Abr 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Mai 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Jun 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Jul 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Ago 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Set 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Out 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Nov 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

Dez 31.597 7.360 6.259 9.670 54.886 

5.2.4 Descrição da Usina em estudo 

Para avaliar o impacto da repactuação do risco hidrológico, foi modelada uma usina 

hipotética
31

, de pequeno porte, despachada centralizadamente e localizada no 

Submercado Sudeste/Centro-Oeste. As tabelas a seguir apresentam, respectivamente, os 

dados da usina e sazonalização de sua Garantia Física. A sazonalização da GF da usina 

foi realizada conforme metodologia apresentada na Seção 5.2.3. 

 

                                                

31 As informações desta usina hipotética se baseiam em dados de uma usina existente que vendeu em 

Leilão de Energia Nova promovido pela ANEEL e está representada no Caso Base do PMO de Setembro 

de 2015. 
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Tabela 5-3 – Dados da usina em estudo 

Nome da Usina: UHE_SE 

Potência (MW): 45 

Garantia Física (MW médios): 23 

Montante em % vendido no ACR: 100 

Submercado de localização: Sudeste/Centro-Oeste 

Preço de contrato (R$/MWh): 141 

Sazonalização da GF: Média MLT e Flat 

Receita Anual (MM R$): ~28 

 

Tabela 5-4 – Garantia Física Sazonalizada da UHE_SE – MW médios 

Mês 
GF da Usina em 

estudo 

GF da Usina em 

Estudo – Flat 

Jan 39,8 23 

Fev 40,8 23 

M ar 40,4 23 

Abr 39,0 23 

Mai 32,0 23 

Jun 15,4 23 

Jul 8,1 23 

Ago 4,2 23 

Set 2,5 23 

Out 5,8 23 

Nov 15,3 23 

Dez 32,7 23 
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5.3 Casos Simulados 

Foram criados três cenários com o objetivo de avaliar, respectivamente, três hipóteses: 

(i) comportamento do funcionamento do MRE e da liquidação de energia da usina em 

estudo, considerando o sistema partindo de ótimas condições; (ii) comportamento do 

funcionamento do MRE e da liquidação de energia da usina em estudo, considerando o 

mercado de energia previsto para o ano de 2019 no PMO de janeiro de 2015
32

. (iii) 

comportamento do funcionamento do MRE e da liquidação de energia da usina em 

estudo, considerando o sistema partindo das condições de atuais; 

5.3.1 Caso 1 

Configuração estática do cenário de oferta e demanda de dezembro de 2019 previsto no 

PMO de setembro de 2015, considerando: 

 Os volumes iniciais de todos os reservatórios iguais a 100% do volume útil; 

 Pré Estudo: 10 anos. 

5.3.2 Caso 2 

Configuração estática do cenário de oferta de dezembro de 2019 previsto no PMO de 

setembro de 2015 e o cenário de demanda de dezembro de 2019 previsto no PMO de 

Janeiro de 2015, considerando: 

 Os volumes iniciais de todos os reservatórios iguais a 100% do volume útil; 

 Pré-estudo: 10 anos. 

5.3.3 Caso 3 

Configuração estática do cenário de oferta e demanda de dezembro de 2019 previsto no 

PMO de setembro de 2015, considerando: 

                                                

32 O intuito da utilização do PMO de janeiro de 2015 foi avaliar os resultados da operação do sistema com 

um cenário de mercado de energia anterior a Revisão Quadrimestral do Mercado de Energia que ocorreu 

em maio de 2015. O Mercado de Energia pós-revisão, que é considerado no PMO de setembro, teve uma 

redução de cerca de 2.000 MW médios [37]. 
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 Os volumes iniciais de todos os reservatórios iguais à situação inicial do PMO 

de setembro de 2015; 

 Sem Pré estudo; 

 Data de início do estudo em setembro do Ano 1; 

 Consideração da tendência hidrológica atual. 

No presente trabalho, as análises do impacto da repactuação do risco hidrológico foram 

feitas com os resultados das simulações do Caso 3. Foram descartados os resultados do 

Caso 1 e 2, pois apesar de estes casos terem 10 anos de pré-estudo, os reservatórios dos 

subsistemas tenderam ao armazenamento médio nos primeiros anos do estudo, portanto, 

não foi possível avaliar o impacto de problemas de baixa hidrologia na operação do 

sistema. Ademais, a partir dos resultados do Caso 3 foi possível avaliar cenários (piores 

cenários) próximos a da atual situação do sistema.  
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6 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES  

A seguir serão apresentados os resultados da simulação do Caso 3. Serão avaliados: 

 A Permanência do VPL da liquidação de energia da usina sem a repactuação e 

com repactuação. A Liquidação de Energia,         é calculada pela seguinte 

expressão
33

: 

                                   (6.1) 

 

Onde:                    é o resultado do balanço entre pagamento e 

recebimentos devido às transferências internas do MRE, do Agente Gerador “a” no período 

de comercialização “j”; e, o        é o resultado da liquidação do Agente Gerador “a” no 

Mercado Spot; 

 A Permanência do GSF considerando todos os cenários hidrológicos históricos 

simulados. 

Além disso, será apresentada a análise da repactuação do risco hidrológico da usina nas 

seguintes situações: 

o Pior cenário (P5%): percentil 5% da liquidação de energia anual sem 

repactuação; 

o Cenário médio (P50%): percentil 50% da liquidação de energia anual 

sem repactuação; 

o Melhor cenário (P95%): percentil 95% da liquidação de energia sem 

repactuação;  

                                                

33 Para maiores detalhes sobre a Regra de Comercialização aplicada na contabilização de energia da usina, 

vide o Anexo A que detalha a regra relacionada ao MRE e liquidação de energia no Mercado de Curto 

Prazo. 
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6.1 Resultados da Liquidação de Energia sem Repactuação do risco 

hidrológico 

No Gráfico 6-1 é apresentada a comparação da permanência do GSF de todos os anos 

simulados. Observa-se que menos de 10% dos anos simulados apresentaram GSF médio 

abaixo de 1 (uma unidade). Em períodos que o GSF foi abaixo da unidade, a 

“UHE_SE” teve sua garantia física rebaixada e foi necessário “comprar de energia” ao 

PLD para honrar os contratos.  

 

Gráfico 6-1 – Permanência do GSF médio dos anos simulados 

Já no Gráfico 6-2 é ilustrada a permanência do GSF médio dos 328 (82 séries * 4 anos) 

anos simulados. Como pode se observar, o menor valor médio de GSF foi de 0,89 e 

apenas 8% dos anos simulados avaliados (26 de 328 anos) tiveram GSF abaixo da 

unidade.  
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Gráfico 6-2 – Permanência do GSF médio para todos os anos simulados nos cenários 

hidrológicos 

O Gráfico 6-3 e o Gráfico 6-4 apresentam, respectivamente, os PLDs mensais médios e 

a distribuição acumulada dos PLDs anuais das séries históricas simuladas. Observa-se 

que a PLD médio das 82 séries em cada mês não atinge valores tão altos, sendo o 

máximo observado de R$80/MWh. Nos primeiros meses do estudo os PLDs são mais 

altos, pois são afetados pelo baixo armazenamento dos reservatórios e a tendência de 

baixa hidrologia originada do PMO de setembro. Porém, a partir do início do terceiro 

ano o PLD apresenta um comportamento estacionário. 

Esta situação pode ser corroborada ao se observar a permanência dos PLDs anuais, em 

que se verifica que cerca de 40% dos anos simulados (131 do total de 328) o PLD anual 

foi o mínimo (R$ 30,26/MWh) e um pouco menos de 80% dos anos os PLDs foram 

abaixo de R$50/MWh o que indica uma grande quantidade de cenários em que a 

operação do sistema se apresentou de certa forma, confortável, com baixo custo 

operativo. Por outro lado, observa-se que em um cenário com condições adversas o 

máximo PLD anual observado foi da ordem de R$250/ MWh.  
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Gráfico 6-3 – PLDs médios dos cenários hidrológicos simulados 

 

Gráfico 6-4 – Permanência dos PLDs anuais dos cenários simulados 

Uma dificuldade encontrada nas projeções de cenários de GSF e PLD é exatamente 

conseguir, através da operação do Newave, a simulação de futuras situações com os 

níveis de preços e hidrologia mais críticos. As simulações no Modelo Newave tendem a 
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reproduzir resultados próximos à média do histórico a partir do terceiro ano, por isso, 

observou-se que os PLDs têm valores baixos e a maioria dos cenários apresentaram 

GSF médios acima da unidade. Isto dificulta um pouco as análises quando se tem a 

intenção de avaliar o risco de grandes perdas financeiras para os agentes em tempos de 

crise hidrológica. 

Em virtude disso, as análises da repactuação concentraram-se em três cenários: o pior 

cenário, o cenário médio e o melhor cenário. Para a escolha destes cenários avaliou-se o 

VPL da liquidação anual da energia da usina em estudo sendo escolhido o pior cenário 

(P5%) como o percentil 5% do VPL da liquidação de energia anual; o cenário médio 

(P50%) representado pela série do percentil 50% do VPL da liquidação de energia anual 

da usina; e o melhor cenário (P95%) que é a série do percentil 95% do VPL da 

liquidação. 

No Gráfico 6-5, é apresentada a permanência do VPL da liquidação de energia anual, 

calculada pela soma das liquidações mensais. Observa-se que, em 5% dos cenários 

simulados, a usina apresentou valores de VPL inferiores a -8,7 milhões de reais na 

liquidação de energia o que representa 31% da receita anual da usina. Em 50% dos 

cenários, o VPL da liquidação de energia apresentou valores superiores a 0,9 milhões de 

reais (~3% da receita anual). Nos cenários mais favoráveis o valor do VPL foi superior 

a R$2,6 milhões (~9% da receita).  
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Gráfico 6-5 – Permanência do VPL da liquidação de energia da usina – sem repactuação 

6.1.1 Resultados para os Cenários Hidrológicos Escolhidos 

Conforme explicado no item anterior, foram escolhidos três cenários hidrológicos no 

intuito de avaliar o impacto da repactuação. O objetivo é avaliar a contabilização e a 

liquidação de energia para a UHE_SE na ocorrência dos seguintes cenários: (i) Melhor 

cenário (P95%): percentil 95% do VPL da liquidação de energia sem repactuação (ii) 

Cenário médio (P50%): percentil 50% do VPL da liquidação de energia anual sem 

repactuação;; (iii) Pior cenário (P5%): percentil 5% do VPL da liquidação de energia 

anual sem repactuação. 

A série da situação (i) equivale à ocorrência das vazões históricas do ano de 1989. A 

série da situação (ii) equivale à ocorrência das vazões históricas do ano de 1985. Por 

fim, a situação (iii) equivale à ocorrência das vazões históricas do ano de 1968.  

A fim de apresentar detalhadamente o impacto da repactuação na liquidação de energia 

da usina, os resultados apresentados nos itens adiante serão apenas para o primeiro ano 

completo de cada cenário. Em seguida, no item 6.2.2 serão apresentados o impacto da 

repactuação na liquidação de energia, avaliando o VPL dos quatro anos completos do 

estudo. 
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6.1.1.1 Melhor cenário (P95%)  

Observa-se, no Gráfico 6-6, que a GF ajustada é igual a GF sazonalizada. Com o GSF 

maior que 1 em todos os meses, a usina, independente de sua geração ser acima ou 

abaixo da sua Garantia Física, tem direito a Energia Secundária proporcional a sua 

contribuição de GF no MRE. Por exemplo, nos meses de novembro e dezembro, a usina 

gerou abaixo da GF ajustada, porém, contabilmente foi alocada à mesma a energia 

remanescente das outras usinas do sistema para atendimento de seus contratos (neste 

caso sua própria GF). Posteriormente, foi alocada a Energia Secundária que tem por 

direito.  

 

Gráfico 6-6 – Comparação entre geração de energia, GF e GF ajustada – situação i 

No Gráfico 6-7, são apresentados a liquidação mensal do Mercado Spot e a 

Compensação do MRE. Observa-se que nos meses em que a usina foi deficitária a 

Compensação do MRE foi negativa devido ao recebimento de energia de outras usinas. 

Todavia, nos meses que a usina foi superavitária, como maio, julho, agosto, setembro, e 

o outubro, a usina teve ganhos com alocações de energia dentro do mecanismo.  
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Gráfico 6-7 – Compensação MRE e liquidação Spot da usina – situação i 

Em relação à liquidação no Spot, houve ganhos de receitas durante todo o ano, 

justificados pela liquidação da Energia Secundária da usina e também pelos possíveis 

ganhos devido às diferença positivas de preços entre os subsistemas. 

No Gráfico 6-8 é apresentada a liquidação financeira mensal da UHE_SE ao longo do 

estudo. Observa-se que, exceto em dezembro, a liquidação de energia mensal da usina 

foi positiva resultando em um saldo acumulado anual positivo de aproximadamente 420 

mil reais.  
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Gráfico 6-8 – Liquidação de energia mensal da usina e GSF – situação i 

6.1.1.2 Cenário médio (P50%) 

Observa-se pelo Gráfico 6-9, que nos primeiros meses do ano, mesmo gerando acima da 

sua GF sazonalizada, a usina teve a sua GF reduzida devido ao ajuste do MRE menor 

que 1, resultando, portanto, uma exposição ao PLD no spot. Em contrapartida, devido 

ao mecanismo de compensação, ocorreram meses do ano em que a usina gerou abaixo 

de sua GF, mas obteve ganhos com a Energia Secundária, como pode ser visto Gráfico 

6-10.  
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Gráfico 6-9 – Comparação entre geração de energia, GF e GF ajustada – situação ii 

 

Gráfico 6-10 – Compensação MRE e liquidação Spot da usina – situação ii 

Apesar de ganhos devido à liquidação da Energia Secundária no Spot em alguns meses 

do ano, como pode ser observado no Gráfico 6-11, o saldo acumulado foi negativo em 

aproximadamente R$ 133.000,00.  
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Gráfico 6-11 – Liquidação de energia mensal da usina e GSF – situação ii 

6.1.1.3 Pior cenário (P5%) 

Neste cenário, com um GSF médio anual de 0,91, a usina teve sua GF reduzida em nove 

meses do ano. Como pode ser visto no Gráfico 6-12, a usina, mesmo com uma geração 

acima da GF teve a mesma bastante reduzida devido aos GSFs abaixo de 0,9 implicando 

um alto prejuízo para usina no Spot, Gráfico 6-13.  
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Gráfico 6-12 – Comparação entre geração de energia, GF e GF ajustada – situação iii 

 

Gráfico 6-13 – Compensação MRE e liquidação Spot da usina – situação iii 

Com liquidação financeira negativa na maioria dos meses do ano, o saldo acumulado foi 

negativo, sendo em torno de R$3,2 milhões, como pode ser visto no Gráfico 6-14. 
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Gráfico 6-14 – Liquidação de energia mensal da usina e GSF – situação iii 

6.2 Resultados da Liquidação de Energia com a Repactuação do Risco 

Hidrológico 

A seguir serão apresentados os resultados da liquidação de energia anual (no primeiro 

ano completo) da usina considerando a repactuação do risco hidrológico. Para melhor 

ilustrar foram comparados os resultados da liquidação financeira sem repactuação e com 

repactuação para cada classe de produtos.  

Ao optar pela repactuação os valores da liquidação de energia se alteram devido ao 

pagamento do prêmio de risco e aos repasses e resgates para a Conta Bandeira. Como 

abordado no Capítulo 4, na seção 4.1.3, dependendo do GSF ordinário e do GSF real, a 

liquidação financeira mensal pode ser maximizada/minimizada, resultando em um 
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O Gráfico 6-15 apresenta a comparação da permanência da liquidação de energia anual 

da usina sem repactuação e com repactuação do risco considerando os produtos da 
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Gerador fica com a sua Energia Secundária, mas em contrapartida paga um prêmio 

maior do que se optasse por produtos da Classe SP.  

Observa-se, que na liquidação sem repactuação, 40% dos cenários simulados 

apresentaram saldo anual negativo. Com a repactuação do risco utilizando os produtos 

da Classe P, em mais de 90% dos cenários a liquidação de energia resultou em um saldo 

anual negativo. Isto ocorreu porque o trade-off entre transferência do montante do risco 

repactuado e o pagamento do prêmio de risco não está equilibrado. Pela regra da 

repactuação, quanto maior a proteção desejada, maior o prêmio a ser pago por MWh, 

por isso, o P89 apresentou uma permanência com menores perdas financeiras que os 

demais produtos da Classe P.  

 

Gráfico 6-15 – Comparação da permanência da liquidação de energia anual da usina 

sem repactuação e com repactuação considerando os produtos da Classe P 

No entanto, ao repactuar o Agente Gerador se protege nos piores cenários. Pelo Gráfico 

6-16, observa-se que, no pior cenário, a perda financeira atingiria um valor de, 

aproximadamente, R$9 milhões (~31% da receita anual) sem repactuação. Enquanto se 

Agente Gerador optasse pelo maior nível de proteção, P100, sua maior perda seria cerca 

de R$5 milhões (~18% da receita anual). Caso fosse escolhido o P89, produto com 
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menor proteção, a liquidação de energia teria um saldo de 7,3 milhões de reais (~26% 

da receita anual). 

 

Gráfico 6-16 – Comparação da permanência da liquidação energia anual da usina sem 

repactuação e com repactuação considerando os produtos P89 e P100 

Já no Gráfico 6-17 são apresentadas as permanências da liquidação de energia anual 

sem repactuação e com repactuação para os produtos da Classe SP (SP100 a SP89). 

Observa-se que tal como ocorrido para os produtos da Classe P, na maioria dos cenários 

simulados, o saldo anual foi negativo. Entre todos os produtos, o SP89 foi que 

apresentou o menor prejuízo no resultado final de liquidação. 
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Gráfico 6-17 – Comparação da permanência da liquidação de energia anual da usina 

sem repactuação e com repactuação considerando os produtos da Classe SP 

A repactuação com os produtos da Classe SP também reduz as perdas nos piores 

cenários. No Gráfico 6-18, observa-se que, se o Agente Gerador optasse pelo maior 

nível de proteção, SP100, sua maior perda seria de 4,4 milhões de reais (~16% da 

receita anual). Já se optasse pelo SP89, produto com menor proteção, a liquidação de 

energia no pior cenário seria de -6,6 milhões de reais (~24% da receita anual). Apesar 

de o Agente Gerador deixar de ganhar a receita com Energia Secundária, os produtos da 

Classe SP apresentaram-se menos impactantes do que os da Classe P. 
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Gráfico 6-18 – Comparação da permanência da liquidação energia anual da usina sem 

repactuação e com repactuação considerando os produtos SP89 e SP100 

No Gráfico 6-19 são apresentadas as permanências da liquidação financeira anual sem 

repactuação e com repactuação considerando o produto SPR100. Observa-se que em 

98% dos cenários, a liquidação de energia considerando a proteção do SPR100 foi 

negativa, o que é justificado pelo alto custo do prêmio de risco (neste caso, 10% de 

R$141) que o Agente Gerador deve pagar para se manter protegido. Este produto traz 

como benefício a proteção de 100% contra ao risco hidrológico e às revisões de GF. Por 

isso, assim como observado para o produto SP100, no pior cenário a perda observada na 

liquidação é bem menor do que a sem repactuação. Entretanto, se for considerada uma 

redução de Garantia Física de 5% no início do ano, observa-se que custo/benefício do 

SPR100 não se mostra vantajoso na maioria dos cenários. 
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Gráfico 6-19 – Comparação da permanência da liquidação energia anual da usina sem 

repactuação e com repactuação considerando produto SPR100 

6.2.1 Resultados para os Cenários Hidrológicos Escolhidos 

Nesta seção serão apresentados os resultados da liquidação com a repactuação nos três 

cenários avaliados. 

O Gráfico 6-20 apresenta a comparação dos resultados da liquidação financeira anual 

(primeiro ano de estudo) para os três cenários considerando a liquidação sem 

repactuação e com a repactuação utilizando os produtos da Classe P. 
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Gráfico 6-20 – Comparação do VPL da liquidação de energia anual sem repactuação e 

com repactuação em todos os produtos da Classe P nos cenários analisados 

Observa-se que para o melhor cenário (P95%) ao se optar pela repactuação o resultado 

da liquidação de energia tornou-se negativo. Isto ocorre devido ao pagamento do prêmio 

de risco, que todo mês é abatido do saldo final. Por exemplo, se o Agente Gerador 

decidir repactuar 100% da GF, o prêmio de risco a ser pago no mês de janeiro é 

aproximadamente de R$218.000, assim no mês de janeiro em que a usina teria 

R$55.000 de liquidação financeira sem repactuação (vide Gráfico 6-8), resultaria um 

desembolso de aproximadamente R$163.000. No melhor cenário, o risco de GSF abaixo 

de 1 é pequeno, por isso, quanto menor a proteção menor a perda potencial na 

liquidação final. 

Em relação ao cenário médio (P50%), os saldos finais também se apresentaram piores 

do que o sem repactuação, resultante do pagamento do prêmio mensal. Os repasses da 

conta bandeira não foram suficientes para a redução dos prejuízos mensais. Dessa 

forma, ao repactuar os riscos, o prejuízo acumulado da usina que era da ordem de 

R$130 mil, foi intensificado, atingindo para determinados produtos valores mínimos de 

R$1 milhão e máximos de cerca de R$ 2 milhões. De todos os produtos avaliados o P89 

foi o que menos apresentou impacto devido ao menor prêmio de risco a ser pago. 
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No pior cenário (P5%) observa-se que a repactuação com qualquer produto da Classe P 

reduz a perda financeira sendo que quanto maior a repactuação do risco hidrológico 

menor será a perda. Se o Agente Gerador optar pela total proteção contra ao risco 

hidrológico sua perda reduzirá em quase 2 milhões de reais no primeiro ano. 

O Gráfico 6-21 apresenta a comparação dos resultados da liquidação financeira 

acumulada anual para os três cenários considerando a liquidação sem repactuação e com 

a repactuação utilizando os produtos da Classe SP.  

 

Gráfico 6-21 – Comparação do VPL da liquidação de energia anual sem repactuação e 

com repactuação em todos os produtos da Classe SP nos cenários analisados 

Apesar de o pagamento do prêmio de risco ser menor do que a repactuação com os 

produtos da Classe P observa-se no melhor cenário e no cenário médio que quanto 

menor a proteção menor é a perda financeira potencial, enquanto que no pior cenário 

quanto maior a proteção menor será a perda financeira potencial.  

No Gráfico 6-22 é apresentada a comparação dos resultados da liquidação de energia 

anual nas três situações considerando o Produto SPR. Observa-se que apenas no pior 

cenário a repactuação com o Produto SPR reduz a perda financeira para o Agente 
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abaixo de 1, a perda financeira se intensifica com a adoção do Produto SPR devido ao 

alto custo do prêmio de risco. 

 

Gráfico 6-22 – Comparação da liquidação de Energia total nos três anos analisados sem 

repactuação e com repactuação na Classe SPR 

Os Gráficos a seguir ilustram, para cada cenário avaliado, a comparação entre a 

liquidação de energia anual com os produtos na Classe P e SP. Também são 

apresentados gráficos com as mesmas comparações em base mensal para os produtos 

que apresentaram menor perda financeira acumulada. 

No melhor cenário (P95%) a classe de produtos que apresentou menores perdas 

financeiras foi a Classe P. Isto ocorreu porque neste cenário os ganhos obtidos com 

Energia Secundária foram maiores do que o benefício da redução do prêmio de risco 

com a opção dos produtos da Classe SP.  
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Gráfico 6-23 – Comparação da liquidação de energia mensal da usina sem repactuação e 

com repactuação considerando os produtos da Classe P e SP (melhor cenário – P95%) 

Como pode ser visto no Gráfico 6-24, no período úmido, a liquidação financeira da 

usina com adoção do P89 foi menos impactante do que a com o SP89 devido ao repasse 

de Energia Secundária para a Conta Bandeira. Lembrando que o montante de 

transferência de risco é calculado com o MRE ordinário, e neste caso, a receita obtida 

com a Energia Secundária foi maior do que a do MRE real trazendo maior impacto na 

liquidação de energia da usina.  

Todavia, no período seco, ao contrário do que ocorreu no MRE real, a usina ficou 

exposta a GSF<1 no MRE ordinário e, portanto, não houve repasse de receita de 

Energia Secundária. Em virtude disso, neste período o SP89 apresentou menor impacto 

financeiro do que o P89 devido ao menor custo do prêmio por MWh. 

 

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

Classe P Classe SP

M
il

h
a

r
e
s 

d
e
 R

e
a

is
 

Sem repactuação (0%) 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89%



94 

 

Gráfico 6-24 – Comparação da liquidação de energia mensal da usina sem repactuação e 

com repactuação considerando os produtos P89 e SP89 (melhor cenário – P95%) 

No cenário médio (P50%) e no pior cenário (P5%) os produtos que apresentaram 

menores perdas financeiras foram os da Classe SP. Sendo que no cenário médio, o 

produto que apresentou menor perda foi o SP89, devido ao menor valor de prêmio de 

risco. Pelo Gráfico 6-26 pode-se observar que nos quatro primeiro meses do ano a usina 

ficou exposta ao GSF, e mesmo o Agente Gerador repactuando os riscos com o 

consumidor, teve uma maior perda financeira com a repactuação. Isto é devido à 

diferença de sazonalização de GF entre o MRE ordinário e o real, que resultou para este 

período, no MRE “ordinário”, GSF maior que a unidade. Assim, para o P89 não houve 

transferência da Conta Bandeira para cobertura da liquidação de energia, todavia, houve 

pagamento do prêmio de risco. Para o SP89, além do prêmio de risco, houve repasses 

para Conta Bandeira dos montantes referentes à receita de Energia Secundária. 
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Gráfico 6-25 – Comparação da liquidação de energia anual da usina sem repactuação e 

com repactuação considerando os produtos da Classe P e SP (cenário médio – P50%) 

 

Gráfico 6-26 – Comparação da liquidação de energia mensal da usina sem repactuação e 

com repactuação considerando os produtos P89 e SP89 (cenário médio – P50%) 
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Já no pior cenário, como é um ano que ocorreu muitas exposições ao GSF, o produto 

que resultou menor perda foi o SP100 também devido ao menor pagamento de prêmio 

de risco quando comparado ao P100.  

 

Gráfico 6-27 – Comparação da liquidação de energia anual da usina sem repactuação e 

com repactuação considerando os produtos da Classe P e SP (pior cenário – P5%) 

No Gráfico 6-28 observa-se o benefício da repactuação do risco hidrológico nos meses 

em que a usina ficou exposta ao GSF em ambos MREs (ordinário e real) como no 

período seco.  
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Gráfico 6-28 – Comparação da liquidação de energia mensal da usina sem repactuação e 

com repactuação considerando os produtos P100 e SP100 (pior cenário – P5%) 

6.2.2 Comparação do Valor Presente Líquido da Liquidação de Energia 

Neste subitem será apresentada a comparação do Valor Presente Líquido – VPL das 

liquidações de energia, nos quatro anos de estudo, com e sem repactuação do risco 

hidrológico. Vale lembrar que, nos quatro anos, foi mantida a sazonalização de GF de 

estudo, o VPL foi calculado considerando a taxa de desconto 9,63% (mesmo valor 

adotado pela ANEEL nas notas técnicas da AP32/2015) e os limites do PLD também 

foram mantidos iguais. 

O Gráfico 6-29 apresenta a comparação da permanência do VPL da liquidação de 

energia anual da usina sem repactuação e com repactuação do risco considerando os 

produtos da Classe P. Observa-se, que na liquidação sem repactuação, 20% dos cenários 

simulados apresentaram VPL negativo. Com a repactuação do risco utilizando os 

produtos da Classe P, em mais de 95% dos cenários o VPL foi negativo. Isto ocorreu 

devido ao acúmulo de desembolso por pagamento do prêmio e pelas exposições 

decorrentes das estratégias de sazonalização que são assumidas pelo Agente Gerador. 

Estes motivos também justificam o fato de nos piores cenários o VPL das liquidações 

com repactuação atingirem valores inferiores aos sem repactuação.  
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Gráfico 6-29 – Comparação da permanência da liquidação de energia anual da usina 

sem repactuação e com repactuação considerando os produtos da Classe P 

O Gráfico 6-30 apresenta a comparação das permanências do VPL da liquidação de 

energia se fosse adotado a sazonalização flat para todas as usinas participantes do MRE 

real. Neste caso, ao comparar com o gráfico anterior haveria mudanças do VPL da 

liquidação de energia devido às mudanças do GSF real calculado com a GF flat. No 

entanto, o Gráfico 6-30 auxilia na observação do impacto do prêmio e da proteção de 

cada produto nos piores cenários. Se a Sazonalização da GF das usinas seguisse o Perfil 

flat é possível observar que nos piores cenários a usina teria a perda máxima em torno 

de R$15 milhões (considerando a menor proteção, P89) enquanto sem repactuação a 

perda seria de R$ 21 milhões (o que representa 75% da receita anual). Assim como 

observado anteriormente, os produtos amenizam as perdas financeiras nos piores 

cenários (sem levar em contas as estratégias de sazonalização). Em contrapartida, 

quanto maior a proteção maior é o impacto do prêmio no VPL da liquidação de energia. 
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Gráfico 6-30 – Comparação da permanência da liquidação de energia anual da usina 

sem repactuação e com repactuação considerando os produtos da Classe P – 

Sazonalização flat 

Já no Gráfico 6-31 são apresentadas as permanências do VPL da liquidação de energia 

anual sem repactuação e com repactuação para os produtos da Classe SP. Observa-se 

que da mesma forma que ocorreu para os produtos da Classe P, na maioria dos cenários 

simulados, o VPL foi negativo. Entretanto, a performance dos produtos da Classe SP foi 

melhor nos piores cenários resultando em menores perdas do que os da Classe P.  
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Gráfico 6-31 – Comparação da permanência do VPL da liquidação de energia anual da 

usina sem repactuação e com repactuação considerando os produtos da Classe SP 

Se a Sazonalização da GF das usinas seguisse o Perfil flat é possível observar, pelo 

Gráfico 6-32, que TODOS os produtos da Classe SP também amenizariam as perdas 

financeiras nos piores cenários (sem levar em contas as estratégias de sazonalização).  

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

M
il

h
õ

e
s 

R
$

SP100 SP99 SP98
SP97 SP96 SP95
SP94 SP93 SP92
SP91 SP90 SP89
Sem repactuação



101 

 

Gráfico 6-32 – Comparação da permanência do VPL da liquidação de energia anual da 

usina sem repactuação e com repactuação considerando os produtos da Classe SP - 

Sazonalização flat 

6.2.2.1 Resultados para os cenários hidrológicos escolhidos 

Nesta seção serão apresentados os resultados da contabilização com a repactuação nos 

três cenários avaliados. 

O Gráfico 6-33 apresenta a comparação do VPL da liquidação financeira anual para os 

três cenários considerando a liquidação sem repactuação e com a repactuação utilizando 

os produtos da Classe P. Como visto no Gráfico 6-33, a repactuação do risco 

hidrológico com os produtos da Classe P, não resultaram em redução das perdas nos 

piores cenários devido ao peso do prêmio e às estratégias de sazonalização. 
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Gráfico 6-33 – Comparação do VPL da liquidação de energia anual sem repactuação e 

com repactuação em todos os produtos da Classe P nos cenários analisados 

Em relação aos produtos da Classe SP, os de menor proteção reduzem a perda 

financeira no pior cenário, Gráfico 6-34. Mais uma vez por conta do peso do pagamento 

do prêmio que é menor nestes produtos.  
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Gráfico 6-34 – Comparação do VPL da liquidação de energia anual sem repactuação e 

com repactuação em todos os produtos da Classe SP nos cenários analisados 

Em virtude dos resultados apresentados anteriormente, o Agente Gerador ao analisar a 

melhor opção da repactuação deve-se levar em conta, as estratégias de sazonalização, o 

impacto do pagamento do prêmio no fluxo de caixa, e também a duração da outorga do 

contrato de venda. Para o estudo realizado, em poucos cenários, os 25 produtos 

apresentaram o benefício (redução das perdas financeiras) maior do que o custo da 

proteção. Pelo Gráfico 6-35 que apresenta a permanência da diferença entre a liquidação 

sem repactuação e com a repactuação utilizando cada produto, observa-se que a 

probabilidade do Agente Gerador desembolsar financeiramente com a repactuação do 

risco de sua usina é maior do que a redução de suas perdas. 
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Gráfico 6-35 – Permanência da diferença entre a liquidação sem repactuação e com a 

repactuação 

De todos os produtos o que apresenta maior quantidade de cenários favoráveis, 

resultando em maior proteção média (razão entre a quantidade de cenários com ganhos 

e número de cenários simulados) é o SP100 e o que apresenta menor proteção média é o 

P89, como pode ser visualizado no Gráfico 6-36. 

Entretanto, levando em conta o impacto da repactuação do risco da usina na liquidação 

de energia em todos os cenários, o SP89 é o que apresenta maior benefício médio (ou 

seja, a menor perda média financeira na maioria dos cenários), como observado no 

Gráfico 6-37. 
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Gráfico 6-36 –Cenários Favoráveis 

 

Gráfico 6-37 – Benefício Médio 

A escolha do produto mais adequado para a proteção contra o risco hidrológico não é 

uma decisão trivial e depende do nível de aversão ao risco que se deseja adotar, quanto 

mais avesso ao risco mais proteção contra as piores perdas e maior o custo da opção. 

Como explorado no Capítulo 4, existem diversas métricas de risco que podem auxiliar 
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na decisão de um agente quanto à opção que resultará em menor perda ou maior ganho 

em seus contratos. No caso para avaliação da repactuação do risco hidrológico da usina 

em estudo, escolheu-se avaliar através da comparação do Valor Esperado e da métrica 

de risco VaR, considerando um nível de confiança de 5% (ocorrência dos piores 

cenários), do VPL da liquidação de energia considerando todos os produtos da 

repactuação.  

O gráfico a seguir apresenta essa comparação, os pontos azuis representam os Produtos 

da Classe SP e SPR, os pontos vermelhos representam os produtos da Classe P e o 

ponto verde representa a opção de não repactuação. É possível observar que todos os 

produtos da Classe SP apresentam menores riscos de perdas financeiras do que os da 

Classe P e SPR. Corroborando com os resultados apresentados anteriormente, o SP89 é 

o produto entre todos que apresenta menor risco de perda financeira para usina, sendo 

então o melhor produto a ser adotado segundo as condições consideradas.  

No entanto, para um agente que não deseja uma proteção para cenário com baixa 

probabilidade de ocorrência, para a usina em estudo e as condições consideradas, a 

opção que resultaria em um maior retorno financeiro é a não repactuação. 

 

Gráfico 6-38 – Valor Esperado versus VaR do VPL da liquidação de energia da usina 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

No SEB em 2015 foi estabelecido um novo arcabouço regulatório com a publicação da 

Lei 13.203 e da Resolução Normativa da ANEEL Nº 684, que legitimou a repactuação 

do risco hidrológico das usinas participantes do MRE como medida de atenuação para a 

exposição demasiada dos Agentes Geradores no Mercado de Curto Prazo. 

Fazendo-se uma analogia, a repactuação do risco hidrológico proposta pelo Governo 

trata-se de uma espécie de seguro oferecida aos Agentes Geradores para que nos 

momentos de hidrologia desfavorável não tenham grandes prejuízos, seja pelas decisões 

operativas do ONS devido à falta do recurso (água) ou qualquer outra decisão feita no 

momento. Assim, como qualquer seguro a repactuação do risco tem uma contrapartida 

em troca dos benefícios oferecidos. 

Diante deste contexto, no presente trabalho buscou-se avaliar o impacto financeiro, seja 

positivo ou negativo, que a repactuação do risco poderá causar nas liquidações de 

energia das usinas hidrelétricas do MRE. A ideia principal foi comparar o custo do 

agente ao assumir o risco hidrológico (não adesão à repactuação) com o custo/beneficio 

da proteção oferecida pela repactuação destes riscos com os consumidores.  

Dadas às incertezas de geração das usinas do MRE provocadas pela dificuldade de 

previsão das vazões afluentes, a metodologia utilizada nas análises envolveu projeções 

de diversos cenários hidrológicos e de geração de energia das usinas do SIN, para 

avaliação da liquidação de energia de uma usina no Mercado de Curto Prazo na 

ocorrência de variados cenários de GSFs e PLDs. Para tal, fez-se uso dos modelos 

computacionais Newave e Suishi, dos dados oficiais das usinas do SIN bem como da 

configuração esperada para o mês de dezembro de 2019 do PMO de setembro de 2015.  

A configuração do SIN escolhida foi a mais atual no momento dos estudos e 

contemplava todas as usinas em operação e contratadas neste horizonte. Esta foi uma 

forma de simplificar a análise no modo estático, expurgando quaisquer variáveis que 

sejam externas às questões hidrológicas tais como cronograma de entrada de usinas e 

crescimento da carga de energia. 
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Foram testados três casos para avaliação do atendimento do sistema. O primeiro caso 

buscou-se avaliar o comportamento do funcionamento do MRE e a liquidação da usina, 

considerando o sistema partindo de ótimas condições; O segundo caso avaliou-se o 

comportamento do funcionamento do MRE e a liquidação da energia da usina, 

considerando o sistema partindo de condições ótimas e com um mercado de energia 

mais alto do que o primeiro caso; O terceiro caso teve como objetivo a avaliação do 

comportamento do funcionamento do MRE e da liquidação de energia da usina, 

considerando o sistema partindo das condições atuais e o mercado de energia do 

primeiro caso. 

A possibilidade de repactuação do risco hidrológico foi uma medida apresentada pelo 

Governo em uma conjuntura caracterizada por uma crise hidrológica com baixo 

armazenamento nos reservatórios das usinas, por isso, foram apresentados os resultados 

do terceiro caso que indicou para o modelo a tendência hidrológica dos meses de 2015.  

Em relação aos resultados operativos do caso simulado, ainda que as condições iniciais 

tenham sido hidrologicamente desfavoráveis, observou-se que menos de 10% dos anos 

simulados (131 anos do total de 328) apresentaram GSF médio abaixo de 1, 40% dos 

anos apresentaram um PLD médio igual ao mínimo estabelecido, R$ 30,26 e 80% dos 

anos apresentaram valores inferiores a R$50/ MWh o que indicou certo conforto 

operativo no atendimento da carga do SIN nas simulações do modelo.  

Uma das maiores dificuldades encontradas nas projeções de cenários de GSF e PLD é 

conseguir, através da operação do Newave, a simulação de futuras situações com os 

níveis de preços e hidrologia mais críticos, mesmo com condições iniciais ruins. As 

simulações no modelo Newave tendem a reproduzir resultados próximos à média do 

histórico a partir de o terceiro ano que, por sua vez, é influenciada pela pouca 

ocorrência de cenários com condições hidrológicas críticas. Isto dificulta as análises 

quando se tem a intenção de avaliar o risco de grandes perdas financeiras para os 

agentes em tempos de crise hidrológica. 

Este é um aspecto que pode ser melhorado em futuros trabalhos que abrangem o tema 

ou qualquer outro que leve em consideração avaliações que necessitem de projeções de 

preços. Para uma análise de riscos de perdas financeiras, se poderia estabelecer uma 

metodologia que forçasse o modelo a “enxergar” uma crise hidrológica periodicamente, 
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por exemplo, a cada cinco anos ou até mesmo um aumento da carga de energia 

configurando um sistema desequilibrado. Esta metodologia talvez conseguisse aumentar 

o número de cenários com problemas hidrológicos, com GSF abaixo de 1 e com PLDs 

altos. 

Em virtude disso, as análises da repactuação concentraram-se em três cenários: o pior 

cenário, o cenário médio e o melhor cenário. Os resultados apresentados apenas 

consideraram os resultados da liquidação financeira na CCEE sem contabilizar a 

remuneração do Agente Gerador pela Energia Contratada (GF*preço de contrato) 

Em relação aos resultados da liquidação de energia da usina em estudo, estes foram 

apresentados de forma que o leitor deste trabalho entendesse a dinâmica do MRE e a 

alteração nos resultados da liquidação de energia da usina trazida com a repactuação do 

seu risco hidrológico. Por isso, primeiramente foram apresentados os resultados da 

permanência da liquidação de energia da usina no primeiro ano completo do horizonte 

de estudo e, em seguida, foi avaliada a permanência do VPL da liquidação dos anos 

simulados em todos os cenários estudados. 

No que se refere aos resultados do primeiro ano, observou-se que em todos os cenários 

projetados, os produtos da Classe SP apresentaram menores perdas financeiras que os 

da Classe P quando comparados à opção de não repactuação. Isto decorre do elevado 

prêmio de risco demandado ao se optar pelos produtos da Classe P quando se compara 

com a perda de receita da liquidação de Energia Secundária que ocorre em momentos de 

hidrologia favorável e valores baixos de PLDs.  

Dentre todos os produtos da Classe SP, o que ofereceu maior proteção no pior cenário 

foi o SP100, todavia devido ao alto custo do prêmio e à quantidade de cenários 

favoráveis observadas o que trouxe menor impacto financeiro no geral foi o Produto 

SP89. Um aspecto que colabora para esta situação é o fato da usina não ter Ativo 

Regulatório e, por isso, diferentemente das usinas existentes que tiveram resultados em 

2015 a serem ressarcidos, o pagamento do prêmio deve ser efetuado desde o início do 

estudo. Se houvesse uma postergação do prêmio, pode-se inferir que o produto que 

resultaria em menor perda financeira para o agente seria o SP100 pela maior proteção 

oferecida. 
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No entanto, o resultado desta inferência poderia mudar se a usina tivesse um contrato de 

longo prazo, por exemplo, de 25 anos. O benefício da postergação do pagamento do 

prêmio (aproximadamente, 4,5 anos para o SP100) e da proteção contra exposição ao 

risco hidrológico pode não ser compensatório em comparação ao número de anos que o 

agente deverá pagar prêmio para a conta bandeira. Pode-se concluir que quanto maior a 

duração da outorga de venda de energia, maior o impacto do pagamento do prêmio e a 

possibilidade do agente estar sujeito a cenários que poderão resultar em um 

arrependimento pela opção de repactuação.  

Em relação ao produto SPR, este não se mostrou atrativo mesmo havendo uma redução 

de 5% da GF da usina nos cenários analisados. Isto se deve ao fato deste produto 

apresentar um valor de prêmio de risco elevado.  

As análises do impacto da repactuação do risco hidrológico através do VPL da 

liquidação de energia dos 4 anos de estudo corroboraram com os resultados observados 

na análise do primeiro ano. Foi possível observar o impacto trazido pelo pagamento do 

prêmio, principalmente quando se opta pelos produtos da Classe P. O VPL da 

liquidação da energia da usina com a repactuação é negativo na maioria dos cenários 

(mais de 90%) sendo o produto que trouxe menor impacto financeiro (proporcionando 

maior benefício médio) para o agente foi o SP89, enquanto o que apresentou maior 

proteção média foi o SP100. No entanto, para um agente que não deseja uma proteção 

para cenário com baixa probabilidade de ocorrência, para a usina em estudo e as 

condições consideradas, a opção que resultaria em um maior retorno financeiro é a não 

repactuação. 

No pior cenário, para os produtos de maiores níveis de proteção tanto da Classe P 

quanto da SP, não se observou benefícios na liquidação de energia da usina. Ao 

investigar os motivos para esta situação verificou-se que além da influência do prêmio, 

há um impacto negativo acumulado devido à diferença entre a sazonalização da GF das 

usinas no MRE real e no ordinário. No decorrer da dissertação foi demonstrado que esta 

diferença na sazonalização de Garantia Física implica em uma combinação de quatro 

situações distintas e dependendo da situação de maior ocorrência, o Agente Gerador terá 

um aumento ou uma redução da receita na liquidação de energia da usina.  
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Por fim, as análises da liquidação de energia nos cenários projetados foram realizadas 

apenas para uma usina hipotética com algumas características específicas: usina 

hidrelétrica de pequeno porte, situada no Submercado Sudeste, entrada em operação no 

início do estudo, sem Ativo Regulatório em 2015, contrato de curto prazo (4 anos). No 

entanto, estas análises poderão ser feitas através desta mesma metodologia para outras 

usinas hidrelétricas que compõem o MRE. Além disso, existe uma gama de fatores que 

podem ser estudados em trabalhos futuros e, certamente, influenciam na tomada de 

decisão sobre a repactuação do risco hidrológico, tais como: 

 Perfil de comercialização da usina para o ACR e ACL: 

o Simulações para os diversos produtos P, SP e SPR e considerando as 

especificidades dos ambientes de contratação; 

o Consideração de percentuais variados em cada ambiente; 

o Avaliação de riscos adicionais de contratação de Energia de Reserva nos 

Leilões Específicos para repactuação no ACL (risco de gerenciamento e 

desempenho de projetos, atrasos, não entrega da energia, preço futuro do 

PLD, dentre outros); 

o Duração da outorga de venda de energia (curto, médio, longo prazo). 

 Nível de hedge (nível de proteção através de parte da GF descontratado): 

o Níveis atuais e níveis futuro de proteção através de hedge; 

 Análise do Custo Benefício (Custo do Prêmio de Risco x Custo de Hedge); 

 Séries de GSF e preços através de novas metodologias de análise; 

 Novas configurações de oferta e demanda; 

 Métricas de riscos para quantificação de risco a ser assumido; 

 Consideração do impacto de procedimentos operativos no despacho das 

usinas; 

 Análise do Custo Benefício da adoção de diversos tipos de sazonalização da 

GF: Flat, com estratégias variadas; 

 Estratégias de proteção mista (Exemplo: combinação de níveis de Hedge 

complementado com algum produto de repactuação). 

Conclui-se, portanto, que a escolha do produto mais adequado para a cobertura dos 

Agentes Geradores de Energia Hidrelétrica não é uma decisão trivial e depende do seu 

nível de aversão ao risco. Tendo em vista que: no futuro as premissas poderão ser 
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diferentes das que foram consideradas no presente estudo os resultados ora apresentados 

poderão não se verificar nas usinas no futuro. No entanto, os dados simulados podem 

ser utilizados como referência para uma reflexão do impacto sob a ótica do Agente 

Gerador produzido pela adesão às alternativas de repactuação propostas pela ANEEL. 
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ANEXO A 

Nesta seção será apresentado o detalhamento das regras de comercialização 

relacionadas ao MRE que foram utilizadas nas análises apresentadas no presente 

trabalho.  

A.1 Regra de Comercialização do MRE Adaptada e Comentada  

As análises dos Resultados do MRE e Liquidação de Energia da Usina em Estudo foram 

realizadas a partir da última versão disponível das Regras de Comercialização 

[22][38][39][40], disponíveis na CCEE. O conceito apresentado é formalizado por meio 

de equações que permitem à CCEE a aplicação do MRE às usinas hidrelétricas 

participantes do mecanismo e a Liquidação no Mercado Spot para os agentes 

proprietários das usinas. 

A contabilização na CCEE acontece para cada semana e patamar,ou seja, para cada 

Período de Comercialização. Entretanto, a contabilização aplicada no presente trabalho 

foi em termos mensais. Assim sendo, seguindo a linha de raciocínio apresentada em 

[41] o cálculo de cada variável será apresentado conforme a regra, utilizando-se os 

acrônimos, e será comentado para melhor compreensão da sua função.  

A.1.1 Garantia Física do MRE e Geração Total do MRE 

A Garantia Física do MRE (         ), em cada Período de Comercialização, “j”, é 

corresponderá ao somatório da Garantia Física de todas as usinas participante do MRE, 

conforme é apresentado na seguinte fórmula:  

                    
      

 (A.1) 

A Geração Total Agregada do MRE           , em cada Período de 

Comercialização, “j”, é corresponderá ao somatório da Geração Final de todas as usinas 

participante do MRE, conforme é apresentado na seguinte fórmula:  
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 (A.2) 

Comentário: A Garantia Física e a Geração Total Agregada do MRE que são utilizadas 

para apuração de existência de Energia Secundária e do Fator Ajuste do MRE deverão 

ser calculadas, respectivamente, a partir da soma da Garantia Física e da soma da 

Geração de Energia de cada usina do MRE. 

A.1.2 Ajuste do MRE e Garantia Física Ajustada  

Para cada Período de Comercialização, “j”, o Fator de Ajuste de Garantia Física 

(           ) e a Garantia Física Ajustada (         ) deverão ser determinados de 

acordo com as seguintes regras:  

1. Considere              
        

         
 

2. Se              , então:                     

3. Caso ao contrário, se              , então:  

                                

Comentário: Se o Fator de Ajuste de Garantia Física for maior 1 (uma unidade) a Garantia 

Física Ajustada será igual à Garantia Física. Ou seja, cada usina receberá do MRE energia 

até completar sua Garantia Física. Se o Fator de Ajuste de Garantia Física for menor ou 

igual a 1 (uma unidade) e todas as usinas terão suas Garantias Físicas reduzidas por este 

fator para fins de aplicação do MRE.  

A.1.3 Cálculo da Energia Secundária do Sistema e do Direito à Energia 

Secundária  

Para cada Período de Comercialização, “j”, a Energia Secundária Total no Sistema 

(SEC_MREj) deverá ser determinada de acordo com as seguintes regras:  

4. Se,               

5. Então,                             
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Para cada Usina, “p”, participante do MRE, para cada Período de Comercialização, “j”, 

o Direito Total à Energia Secundária (         ) será determinado pela seguinte 

equação:                    
         

         
 

Comentário: Em cada Período de Comercialização, Se o Fator de Ajuste de Garantia 

Física for maior 1 (uma unidade) significa que somatório de geração é superior ao 

somatório de Garantia Física e haverá Energia Secundária Total no Sistema. 

6. Se               

7. Então            e             

Comentário: Cada usina terá direito de receber a sua Energia Secundária 

proporcionalmente à sua Garantia Física ajustada para o MRE. Porém, se o Fator de 

Ajuste de Garantia Física for menor ou igual a 1 (uma unidade) não haverá Energia 

Secundária Total no Sistema, e consequentemente não haverá direito a Energia 

Secundária associado às usinas participantes do MRE. 

A.1.4 Alocação de Energia para Cobertura de Garantia Física 

A.1.4.1. Verificação de sobras e déficit de cada usina  

Para cada Usina, “p”, participante do MRE, em cada Período de Comercialização, “j”, a 

sobra de Geração do MRE (              ) ou o Déficit de Geração do MRE 

(                ) deverão ser determinados de acordo com as seguintes equações: 

                                         (A.3) 

e 

                                           (A.4) 

Comentário: Se a Geração Final da Usina for superior à sua Garantia Física Ajustada, 

esta usina será superavitária no MRE e disponibilizará as sobras de geração para o 

mecanismo. Caso contrário, ela será deficitária tendo a necessidade de cobertura de 

garantia.  
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A.1.4.2. Verificação de sobras e déficits totais em cada submercado  

Para cada Submercado, “s”, e para cada Período de Comercialização, “j”, a Sobra Total de 

Geração (              ) e o Déficit Total de Geração (                ) deverão 

ser determinados de acordo com as seguintes equações:  

                               
   

 (A.5) 

e 

                                   
   

 (A.6) 

Comentário: Para cada submercado são calculados a Sobra Total de Geração e Déficit 

Total de Geração que representam, respectivamente, a soma das sobras e déficits de 

energia de todas as usinas que compõem aquele submercado. O motivo desta 

segregação de superávits e déficits por submercado deve-se ao fato de que inicialmente 

o MRE é aplicado às usinas do mesmo submercado e caso ainda existam déficits e 

sobras de energia, acontece a transferência de energia entre usinas de submercados 

diferentes. Assim é feito para que seja reduzido o montante de energia que será alocada 

de um submercado para outro por ocasião da diferença de PLD entre eles. Então, 

preferencialmente, as usinas transferem energia umas às outras dentro do mesmo 

submercado e depois entre submercados diferentes. 

A.1.4.3. 1º Estágio: Alocação de Energia dentro do submercado 

Para cada Submercado, “s”, para cada Período de Comercialização, “j”, se 

                                então: 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE no Submercado correspondente, “s”, a 

quantidade alocada do próprio submercado para cobertura de Garantia Física 

(             ) em um Período de Comercialização, “j”, deverá ser determinado de 

acordo com a seguinte fórmula: 

                                (A.7) 
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Comentário: Se o submercado é superavitário, cada usina participante receberá do 

MRE seu déficit de energia. 

Para cada Submercado, “s”, para cada Período de Comercialização, “j”, se 

                                então: 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE no Submercado correspondente, “s”, a 

quantidade alocada do próprio submercado para cobertura de Garantia Física 

(            ) em um Período de Comercialização, “j”, deverá ser determinado de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 
                               

              

                
 (A.8) 

Comentário: Se o submercado é deficitário, cada usina deficitária receberá energia das 

outras usinas de seu submercado proporcionalmente à sua contribuição de déficit para 

seu submercado. 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE no Submercado correspondente, “s”, para 

cada Período de Comercialização, “j”, o Déficit (                  ) Após o 

recebimento da quantidade alocada do próprio submercado para cobertura de Garantia 

Física deverá ser calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

                                                    (A.9) 

Comentário: Para cada usina é verificado o montante de energia ainda deficitária após 

as transferências de energia dentro dos submercados. 

A.1.4.4. 2º Estágio: Alocação de Energia de outros submercados 

Para receber GF de outros subsistemas é necessário que os mesmos tenham excedentes 

de geração. O montante líquido (              ) de energia, no submercado “s”, no 

período de comercialização “j”, passível de ser transferido a outro submercado deve ser 

determinado de acordo com a seguinte regra: 

1. Se                                 

2. Então                                                 
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3. Caso contrário                   

Comentário: Se o submercado é superavitário (ou seja, com excedente de geração) é 

calculado o montante líquido de energia passível de ser transferido a outro submercado. 

Terminada a avaliação em todos os submercados, determina-se o Excedente Total do 

MRE, para o período de comercialização “j”, através da seguinte equação: 

                               
 

 (A.10) 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE localizada em um Submercado, “s”, para 

cada Período de Comercialização, “j”, quantidade alocada de um Submercado doador, 

“l”, para cobertura de Garantia Física (              ) em um Período de 

Comercialização, “j” deverá ser determinada de acordo com as seguintes regras: 

1. Se                   

2. Então                  

3. Caso contrário                                   
              

              
 

Comentário: Se o somatório do Excedente de Geração de todos os submercados é nulo, 

não haverá transferência de energia entre eles, caso contrário cada usina receberá 

energia proporcionalmente à contribuição de excedente de cada submercado doador ao 

Sistema, até o limite de seu déficit. 

A.1.5 Alocação da Energia Secundária 

A.1.5.1. Cálculo das sobras disponível após alocação de GF 

Para cada Submercado, “s”, a Sobra Disponível após a Alocação de Garantia Física 

(           ), para cada Período de Comercialização, “j”, deverá ser determinada de 

acordo com as seguintes regras: 

1. Se                   

2. Então                

3. Caso contrário                                             
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Comentário: Se o Excedente de Geração no submercado “s” é nulo, a energia 

remanescente deste submercado também é nula. Se existe Excedente de Geração 

submercado “s”, a energia remanescente deste é dada pela diferença entre o excedente e 

a energia que foi doada aos outros submercados. 

Para cada Submercado, “s”, para cada Período de Comercialização, “j”, o Direito Total 

à Energia Secundária em um Submercado (         ) deverá ser determinado de 

acordo com a seguinte equação: 

                     
 

 (A.11) 

Comentário: O direito de recebimento de Energia Secundária de um Submercado “s” é 

igual à soma dos direitos individuais de cada usina que o compõe. 

A.1.5.2. 1º Estágio: Alocação de Energia Secundária dentro do submercado 

Para cada Submercado, “s”, para cada Período de Comercialização, “j”, se 

                      , então: 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE, a quantidade alocada do próprio 

submercado de Energia Secundária (            ) em um Período de 

Comercialização, “j”, deverá ser determinado de acordo com a seguinte fórmula: 

                        (A.12) 

Comentário: Se a sobra disponível do submercado é superior ao seu direito de 

recebimento de Energia Secundária, as usinas que compõem este submercado terá sua 

Energia Secundária tal como lhes é de direito. 

Para cada Submercado, “s”, para cada Período de Comercialização, “j”, se 

                      , então: 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE, a quantidade alocada do próprio 

submercado de Energia Secundária (            ) em um Período de 

Comercialização, “j”, deverá ser determinado de acordo com a seguinte fórmula: 
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 (A.13) 

Comentário: Se a sobra disponível do submercado é inferior ao seu direito de 

recebimento de Energia Secundária, internamente, cada usina deste submercado terá sua 

Energia Secundária em função da sobra disponível do submercado na proporção do seu 

direito de Energia Secundária e o direito de recebimento de Energia Secundária do 

submercado. 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE no Submercado correspondente, “s”, para 

cada Período de Comercialização, “j”, o Déficit Após o Ajuste de Energia Secundária 

(                    ) deverá ser determinado de acordo com a seguinte fórmula: 

                                               (A.14) 

Comentário: Ainda pode existir déficit de Energia Secundária caso o direito de 

recebimento de Energia Secundária da usina seja superior à Energia Secundária 

recebida internamente. 

A.1.5.3. 2º Estágio: Alocação de Energia Secundária de outros submercados 

Caso a sobra disponível no submercado não seja suficiente para atendimento integral do 

direito de Energia Secundária das suas usinas, este será coberto pela Excedente de 

Energia Secundária em outros subsistemas. 

 O montante líquido (            ) de Energia Secundária, no Submercado “s”, no 

período de comercialização “j”, passível de ser transferido a outro submercado deve ser 

determinado de acordo com a seguinte regra: 

1. Se                       

2. Então                                    

3. Caso contrário                 

Comentário: Se a sobra disponível dentro do submercado é superior ao seu direito de 

recebimento de Energia Secundária, este submercado tem excedente após alocação da 

Energia Secundária. Caso ao contrário não terá Excedente de Energia Secundária. 
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Terminada a avaliação em todos os submercados, determina-se o Excedente Total de 

Energia Secundária no MRE, para o período de comercialização “j”, através da seguinte 

equação: 

                             
 

 (A.15) 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE localizada em um Submercado, “s”, para 

cada Período de Comercialização, “j”, quantidade de Energia Secundária alocada de um 

Submercado doador, “l”, para cobertura de seu direito de Energia Secundária 

(             ) em um Período de Comercialização, “j” deverá ser determinada de 

acordo com as seguintes regras: 

1. Se                 

2. Então                 

3. Caso contrário                                    
            

            
 

Comentário: Se o somatório do Excedente de Energia Secundária de todos os 

submercados é nulo, não haverá transferência de Energia Secundária entre eles, caso 

contrário cada usina receberá Energia Secundária proporcionalmente à contribuição de 

excedente de Energia Secundária de cada submercado doador ao Sistema, até o limite de 

seu déficit de Energia Secundária. 

A.1.6 Ajustes Totais do MRE 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE, localizada no Submercado, “s”, o fluxo de 

energia (             ) realizado no próprio submercado seja para cobertura de sua 

Garantia Física ou em função de cobertura de seu direito de Energia Secundária e a 

sobra de sua geração transferida ao MRE, em um Período de Comercialização, “j”, 

deverá ser determinado de acordo com a seguinte fórmula: 

                                                          (A.16) 

Comentário: O resultado de transferências de energia para a usina, considerando as 

transferências internas a um mesmo submercado é dado pela diferença entre a energia 

alocada seja para cobertura de seu déficit de energia e sua Energia Secundária recebida 
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de usinas que compõem seu submercado e o montante superavitário inicial que cedeu 

para o mecanismo. 

Para cada Usina, “p”, participante do MRE, localizada no Submercado, “s”, para cada 

Período de Comercialização, “j”, o fluxo de energia (            ) realizado por cada 

Submercado doador, “l”, seja para cobertura de sua Garantia Física ou em função de 

cobertura de seu direito de Energia Secundária, deve ser determinado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

                                           (A.17) 

Dessa forma, o fluxo de energia (            ) total realizado em Outros Submercados 

doadores seja para cobertura Garantia Física ou do direito de Energia Secundária da 

Usina “p”, deve ser determinado de acordo com a seguinte equação: 

                           
 

  (A.18) 

Comentário: O resultado de transferências de energia para a usina, considerando as 

transferências entre submercados, é dado pela soma entre a cobertura de seu déficit de 

energia (mesmo após as transferências internas de seu submercado) e sua Energia 

Secundária recebida de outros submercados.  

Para cada Usina, “p”, participante do MRE, para cada Período de Comercialização “j”, 

o Ajuste Total de MRE (                ) deverá ser determinado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

                                              (A.19) 

Comentário: O resultado final das transferências de energia no MRE da usina é igual às 

transferências de energia internas ao seu submercado e às transferências de energia de 

outros submercados. Esta é a última equação estudada que trata individualmente cada 

usina participante do MRE.  

A próxima equação fará a agregação dos resultados da usina por agente gerador. 
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Para o Perfil de Geração do Agente, “a”, para cada Período de Comercialização, “j”, o 

Total de Ajuste de MRE do Agente Gerador (        ) por Submercado, “s”, deverá ser 

determinado de acordo com a seguinte fórmula: 

                         
   

 (A.20) 

Comentário: O resultado final das transferências de energia no MRE do agente gerador 

é igual a soma dos resultados de suas usinas. 

A.1.7 Compensação de Geração no MRE 

Conforme as Regras de Comercialização Versão 2013, a Compensação de Geração no 

MRE, para cada Agente Gerador, “a”,                      deverá ser 

determinada a partir do soma do resultado da Consolidação do MRE 

(                     de cada uma de suas usinas. A Consolidação é o resultado 

de quanto cada usina tem a pagar ou a receber no MRE. Quando o Fluxo 

(              ) de energia da usina for negativo significará que a usina entregou 

mais energia do que recebeu no MRE. O montante cedido de cada usina será valorado 

pela TEO, conforme as equações a seguir: 

                                       (A.21) 

                                        (A.22) 

Quando o Fluxo (              ) de energia da usina for positivo significará que a 

usina recebeu mais energia do que entregou no MRE. O Pagamento do MRE pela 

energia recebida deverá ser determinado pelo rateio do Total de Pagamento ao MRE 

            , entre as usinas que apresentaram déficit de geração conforme as. 

seguintes equações: 

                                  
 

 (A.23) 

                                       (A.24) 

 
                              

               
                 

 (A.25) 
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A Consolidação do MRE de cada usina do Agente “a” e Compensação do MRE do 

Agente, no mês “m”, deverá ser determinada, respectivamente, pelas seguintes 

expressões: 

                    

                     
   

                   

(A.26) 

                                        
   

 (A.27) 

Outra forma de simples de cálculo de compensação de MRE para cada Agente Gerador 

“a” e de fácil entendimento é aplicação direta da seguinte equação: 

 

                                   
   

       (A.28) 

 

A.1.8 Liquidação no Mercado Spot e Liquidação de Energia para Agentes 

Proprietários de Usinas Participantes do MRE 

Durante o processo de contabilização na CCEE, a Energia Medida relativa aos ativos do 

agente de mercado é comparada com sua Energia Contratada. Especialmente para 

Agentes Proprietários de usinas Participantes do MRE, a Energia Medida é utilizada na 

aplicação das regras do MRE. Neste contexto, o resultado da alocação de energia 

proveniente da aplicação do mecanismo é comparado com a Energia Contratada. Assim, 

a Liquidação no Mercado Spot corresponde à diferença entre estes dois montantes 

valorada ao PLD. 

A seguir são apresentadas as equações utilizadas na Versão 2015 das Regras de 

Comercialização da CCEE por meio das quais se obtém a Liquidação do Mercado Spot 

para agentes geradores. 

O volume de Geração Líquida (        ) alocado para um Perfil de Geração do Agente, 

“a”, em cada Submercado, “s”, será determinado para cada Período de Comercialização, 

“j”, de acordo com a seguinte fórmula: 
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             (A.29) 

Onde: 

          é a Energia Gerada Total do Gerador, “a”, para cada submercado, “s”, e para 

cada Período de Comercialização, “j”;  

         é o Consumo de Geração Total do Gerador, “a”, para cada submercado, “s”, 

e para cada Período de Comercialização, “j” 

        é o Consumo Total do Gerador, “a”, para cada submercado, “s”, e para cada 

Período de Comercialização, “j” 

        é Geração Contratada do Gerador, “a”, para cada submercado, “s”, e para 

cada Período de Comercialização, “j”. 

Comentário: Para cada submercado e Período de Comercialização, a Geração Líquida é 

igual ao somatório entre a energia gerada pelo agente gerador, o resultado final das 

transferências de energia no MRE do agente gerador entre submercados, abatida do 

Consumo e a Geração Contratada Líquida do Agente Gerador. 

Para o Perfil de Geração do Agente, “a”, e para cada Período de Comercialização, “j”, o 

resultado no Mercado de Curto Prazo (        ) será determinado o pagamento pela 

energia gerada em cada Submercado, “s”, de acordo com a seguinte fórmula: 

                           (A.30) 

Comentário: O resultado do Mercado de Curto Prazo (“Liquidação no mercado Spot”) 

é dado pelo produto entre a Geração Líquida e o PLD para cada Agente Gerador, 

Submercado e Período de Comercialização, e, portanto, pode assumir tanto valores 

positivos quanto negativos. 

No presente trabalho, o Resultado da Liquidação de Energia na CCEE (        ) para o 

Agente, “a”, em cada Submercado, “s”, para cada Período de Comercialização, “j”, é 

dado pela seguinte fórmula: 
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  (A.31) 

Comentário: O resultado da Liquidação Total de Energia do Agente Gerador na CCEE 

é dada pela sobreposição dos resultados das compensações financeiras devido às 

transferências internas no MRE e da Liquidação Total do Mercado Spot.  

 

 

 




