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Abstract: The present institutional model for the Brazilian 
electric sector began to take shape in 1995, but the legal 
foundations of this model were completely defined only in 
2004. This model was developed aiming at enhancing 
competition among power generation utilities, thus 
attracting the interest of private corporations to the sector. 
As a result, the optimization of resources becomes relevant 
to maximize corporate profit. The owner of a hydroelectric 
power plant in the Brazilian energy market earns revenue by 
means of either the generated energy or the guaranteed 
energy capability sale. This is accomplished by bilateral 
negotiation between agents or automatically in the short-
term spot market. All transactions are accounted for in 
terms of energy and validated using a set of mathematical 
rules called Energy Trading Rules. This regulation created 
the Energy Reallocation Mechanism which shares the 
hydrological risk among all participating hydropower plants. 
This is performed by reallocating the surplus energy 
generated by some of the plants, i.e., the generated energy 
above their guaranteed capability, to those that generated 
below this threshold. In this context, this work presents a 
mathematical programming model that maximizes the 
revenue from the electric energy production considering the 
Energy Trading Rules. The model is applied to a wind farm 

and a small hydropower plant. The results are compared to 
those of a conventional optimization process for energy 
generation. Results show the advantages and disadvantages 
of sharing the hydrological risk amongst the participating 
power plants, by the proposed model. Furthermore, a new 
fashion of reducing the economic and financial risks, 
considering the wind stochastic process, associated to wind 
energy is presented. 

Keywords: power plants, economic aspects, wind farm, 
hydroelectric plant, mathematical models. 

Resumo: O atual modelo institucional do setor elétrico 
brasileiro começou a ser delineado em 1995, mas apenas 
em 2004 foi definida a nova base legal com uma regulação 
mais rígida em relação à anterior. Visando a atrair o capital 
privado, o objetivo estava na abertura do mercado de 
geração incentivando as privatizações e inserindo a 
competição, portanto, a otimização de recursos como 
diferencial competitivo torna-se relevante no lucro das 
empresas. Um proprietário de usina hidrelétrica ou eólica 
obtém receita no mercado brasileiro mediante a venda de 
geração ou de garantia física (GF), que representa o nível 
máximo de comprometimento comercial. Essa venda se dá 
por negociação bilateral entre agentes ou de forma 
automática no mercado de curto prazo pela parcela de 
recurso não comprometida com contratos de venda. Todas 
as transações em termos energéticos são contabilizadas e 
liquidadas utilizando-se um conjunto de regras algébricas 
denominadas Regras de Comercialização (RC). No bojo dessa 
nova regulamentação criou-se o Mecanismo de Realocação 
de Energia (MRE) cujo objetivo é compartilhar o risco

1
 

hidrológico entre todas as usinas participantes, distribuindo 
o excedente de energia daquelas que geraram além de suas 
garantias físicas para as demais. Neste contexto, este 
trabalho propõe um modelo contendo um módulo de 
programação matemática para maximizar a receita 
decorrente da produção de energia elétrica, considerando 
as RC de uma usina eólica e uma pequena central 
hidrelétrica (PCH

2
). Os resultados são comparados com o 

processo convencional de otimização da geração; são 
mostradas as vantagens e desvantagens na participação do 
mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico e é 
proposta uma maneira de reduzir os riscos econômico e 
financeiro associados à aleatoriedade dos ventos na 
produção de energia eólica. 

Palavras-Chave: usinas elétricas, aspectos econômicos, 
parque eólico, usina hidrelétrica, modelos matemáticos. 

                                                           
1
O conceito de risco está associado ao potencial com que uma 

determinada atividade conduz a perdas econômicas. Um período de 
estiagem conduz a uma série de vazões baixas que se traduzem em 
diminuição ou perdas de receitas. 
2
A resolução ANEEL nº 652 de 09/12/2003 estabelece os critérios 

para o enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na condição 
de PCH: possuir potência superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 
MW, com área do reservatório inferior a 3 km², ressalvadas 
exceções previstas na resolução. 
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1 Introdução 

Atualmente, as atividades de operação do sistema elétrico 
de potência brasileiro podem ser agrupadas nas seguintes 
áreas [1]: planejamento da operação; programação da 
operação; supervisão e coordenação em tempo real (ou 
despacho); análise e estatística pós-operativa e 
contabilização e faturamento energético. Neste trabalho 
estão envolvidas três áreas das atividades de operação: o 
planejamento, a programação [2] e a contabilização da 
operação de sistemas elétricos de potência. Essa última 
consta das operações no âmbito da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

3
, na qual são 

registrados todos os contratos celebrados entre os agentes 
do setor, com informações de montantes de energia e 
período de vigência, e todos os valores de medições 
verificadas de geração e consumo. 

Com base nessas informações, a Câmara realiza a 
contabilização das diferenças energéticas entre o que foi 
contratado com o que foi produzido e consumido, 
liquidando o resultado no Mercado de Curto Prazo. Esta 
contabilização é realizada de acordo com as Regras de 
Comercialização (do Mercado de Energia Elétrica) formadas 
por um conjunto de regras matemáticas cujas formulações 
algébricas são regulamentadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL)

4
 [4]. No bojo das mudanças 

institucionais e com a intenção de reduzir os riscos 
hidrológicos criou-se nas Regras o chamado Mecanismo de 
Realocação de Energia (MRE)

5
. O processo de mitigação 

desse risco baseia-se na troca compulsória de energia 
elétrica entre os participantes, ao valor

6
 tarifado pela 

ANEEL. Usinas hidráulicas com potência instalada de até 30 
MW têm a sua participação facultada ao MRE. Conforme 
Decreto 3.653/2000, a participação é facultativa para as 
usinas que não são despachadas pelo Operador Nacional do 
Sistema (ONS). O despacho elétrico brasileiro realizado 
centralizadamente pelo ONS determina quais usinas e 
quanto cada deve produzir. Para a grande maioria das 
usinas com potência instalada de até 30 MW, o agente 
proprietário tem a liberdade de realizar o despacho [3], 
como é o caso das usinas estudadas neste trabalho. 

Cada agente gerador obtém receita mediante duas fontes: 

 Contratos. Por meio da negociação bilateral de 
quantidades e preços entre gerador e gerador, 

                                                           
3
A CCEE foi criada pela Lei nº 10.848 de 15/03/2004 sucedendo o 

Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) criado pela Lei nº 
10.433 de 24/04/2002. É uma pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, tendo por finalidade viabilizar a comercialização 
de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). 
4
A ANEEL é uma autarquia do governo federal que regula e fiscaliza 

o setor elétrico brasileiro. 
5
O princípio do MRE, criado pelo Decreto 2.655/1998, era o de 

proteger os agentes proprietários de usinas com o despacho 
realizado pelo ONS contra o possível estado de insolvência causado 
por estiagens localizadas. 
6
O valor é a “Tarifa de Energia de Otimização” (TEO), uma tarifa 

anual, publicada em resolução pela ANEEL com base nos custos 
variáveis de operação (exceto combustível) e na compensação 
financeira pelo uso da água. A usina Itaipu Binacional é a única que 
possui uma TEO diferenciada com base no valor mínimo do PLD. 

entre gerador e consumidor e entre gerador e 
comercializador ou por meio de leilão regulado 
entre gerador e distribuidoras. 

 Mercado de curto prazo. Contabilizado na CCEE 
em face de geração e consumo medidos e aos 
contratos registrados ocorrendo compras e 
vendas em ambos os sentidos entre gerador e 
gerador, entre gerador e consumidor e entre 
gerador e comercializador, utilizando neste caso 
como valor para a energia o Preço da Liquidação 
das Diferenças (PLD)

7
. 

Nesse contexto, este trabalho desenvolve um modelo 
matemático contendo um módulo de otimização da 
operação para maximizar a receita obtida com a produção 
de energia elétrica considerando as Regras de 
Comercialização do mercado de energia elétrica. Todo o 
trabalho aborda os processos estocásticos relacionados de 
maneira determinística

8
 com decisões sobre as gerações das 

usinas estudadas sendo independentes do sistema. 

O objetivo é estudar o passado, utilizando o modelo 
proposto para calcular a máxima receita que determinada 
usina poderia fornecer durante sua operação no mercado 
de energia elétrica, mostrando as vantagens e desvantagens 
na participação do MRE e propondo uma maneira de reduzir 
os riscos econômico e financeiro associados a este mercado.  

2 Formulação matemática 

Os estudos de caso são aplicados à PCH Chaminé, que 
possui capacidade parcial de regularização

9
, e a eólica de 

Palmas, ambas pertencentes à Copel
10

. A PCH possui um 
reservatório denominado Salto do Meio considerado “a fio 
d'água” e a montante encontra-se o reservatório Vossoroca 
que permite regularizar vazão. Entre ambos os reservatórios 
existe uma vazão incremental relevante e não possui 
nenhum outro reservatório que influencia esses dois [5]. A 
Figura 1 apresenta um esquema no qual as setas indicam, 
ilustrativamente, a direção e o sentido do trajeto da água 
pelas variáveis consideradas na função objetivo da usina 
hidráulica. 

 

                                                           
7
O PLD é calculado semanalmente pela CCEE com base no custo 

marginal de operação (CMO) obtido do modelo oficial de 
planejamento energético NEWAVE operado pelo ONS. Os preços 
utilizados são os realizados no submercado sul; a média foi 
realizada apenas entre patamares de carga. A hidrologia utilizada 
são as tendências hidrológicas oficiais utilizadas pelo modelo na 
época do cálculo do CMO pelo ONS. O valor da água em 
determinada semana para usinas hidráulicas que liquidam sua 
energia no mercado de curto prazo da CCEE é o PLD. 
8
As conclusões são válidas para um período passado de 10 anos. 

Todavia, incertezas do futuro quanto a vazões, preços e mudanças 
do arcabouço regulatório poderão levar a outras conclusões. 
9
Para regularizar a vazão, o reservatório precisa ser de acumulação, 

ou seja, precisa conseguir armazenar água para ser utilizada por 
longos períodos de tempo. 
10

Copel – Companhia Paranaense de Energia, empresa detentora de 

concessão, autorização ou permissão do poder concedente 
conforme disciplinado pela Lei nº 9.427/1996. 
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Figura 1: Esquema representativo das variáveis do modelo. 

 

No caso do parque eólico, como não existe armazenamento 
de energia, não há controle do quanto produzir. A geração 
eólica é uma variável aleatória sem controle, não tendo o 
que aperfeiçoar a não ser melhorar a eficiência das 
máquinas. O estudo é apresentado neste contexto; primeiro 
considera um histórico de 10 anos de vazões e preços de 
energia elétrica para calcular uma regra operativa do 
reservatório Vossoroca cuja receita obtida seja a máxima 
possível, considerando a participação ou não da usina no 
MRE. Em uma segunda etapa, considera a operação 
realizada da eólica em conjunto com a otimizada da PCH 
maximizando a receita por meio do cálculo ótimo do 
montante de energia vendida por meio de contratos. Todo o 
desenvolvimento matemático é apresentado com mais 
detalhes na dissertação de mestrado de Ávila [6]. 

2.1 Pequena central hidrelétrica 

O modelo matemático proposto para a otimização pode ser 
representado pela função objetivo, expressa na equação       
(1), que inclui a ponderação econômica conforme regras de 
comercialização vigentes [7] considerando receita 
automática no mercado de curto prazo sem 
comprometimento com contratos de venda

11
. 

A função objetivo da equação       (1) representa a melhor 
decisão de defluências do reservatório Vossoroca que 
possibilita a máxima receita ao longo de todo o período em 
estudo, adicionado um valor monetário para o estado final 
de armazenamento de água do reservatório Vossoroca e 
descontadas eventuais penalidades por ultrapassagem às 
restrições impostas. O domínio da função é o lançamento de 
água por esse reservatório em todos os instantes de tempo 
t, representado pelo vetor qa. 

                                                           
11

Adotam-se também algumas hipóteses simplificadoras, tais como 

desprezar perdas no sistema de transmissão e nos custos 
decorrentes das partidas e paradas das unidades geradoras. 

 

            

     
 [∑    )      ))   

 

   

]       (1) 

na qual: 

   ): receita no instante de tempo   (R$); 

    ): penalidade por ultrapassar restrições 

impostas (R$); 

 : instante de tempo  ; 

 : número de intervalos discretos de tempo do 
estudo; 

 : valor da água armazenada no final do período 
estudado (R$). 

Esmiuçando a função representada pela equação       (1), são 
apresentadas as equações       (2) a       (4). A equação       (2) 
representa o valor da água armazenada que restou no 
reservatório Vossoroca após todos os instantes de tempo t. 
Essa sinalização é necessária ao otimizador para que não 
haja a tendência em se usar indiscriminadamente toda a 
água desse reservatório no final do período em estudo. 
 

   
      )     )   

  
       (2) 

na qual: 

  : produtividade da usina (      ⁄ )⁄ ); 

  : quantidade de tempo em uma hora (s); 

  : preço da energia no mercado de curto prazo 
(preço PLD) (     ⁄ ); 

  : volume do reservatório Vossoroca (  ). 

A equação       (3) expressa a receita obtida no mercado de 
curto prazo, no estágio de tempo t com a geração de 
energia elétrica p(t) Δt, valorada ao preço pp(t). A potência 
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p(t) está diretamente relacionada à vazão turbinada pela 
usina. A relação Δt/ks é a quantidade de tempo, em horas, 
entre intervalos discretos. 
 

    )  
   )        )

  
       (3) 

na qual: 

  : quantidade de tempo entre intervalos 
discretos (s); 

 : potência da usina (  ). 

Para considerar a operação da usina como participante do 
Mecanismo de Realocação de Energia, a equação       (3) 
deve ser substituída pelo sistema de equações       (4). 
 

   )  (      )        ))    )         )        ))    ) 

 

       )               )          (4) 

 

       )  
   )    

  
       )  

na qual: 

    : garantia física da PCH (   ); 

    : montante de energia secundária (   ); 

    : montante de energia alocada (   ); 

  : tarifa de energia de otimização (tarifa TEO) 
(      ); 

  : percentual de garantia física da empresa em 
relação ao sistema MRE (   ); 

O total de geração produzido acima da garantia física do 
sistema composto por todas as usinas participantes do MRE 
é a energia secundária total; esta é distribuída às usinas de 
forma proporcional à sua garantia física. Caso o total de 
geração seja inferior ao montante de garantia física, a 
energia secundária será nula e todas as usinas participantes 
desse mecanismo terão suas garantias físicas reduzidas na 
proporção

12
 entre produção e garantia física do sistema 

composto pelas usinas do MRE. Nesta modelagem, é 
adotada a hipótese simplificada de energia secundária gsec 
como o valor recebido de energia pela usina do proprietário, 
i.e., é desprezada a geração de outros e, portanto, 
desconsideram-se eventuais reduções de garantia devido ao 
MRE. Como são desprezadas as gerações de outras usinas 
do sistema, também são desconsideradas as “exposições 
financeiras” citadas nas regras de comercialização ocorridas 
devido às variações de preços PLD entre submercados. 

As restrições dos limites de volume armazenado no 
reservatório Vossoroca e de limites de geração da usina 
Chaminé foram adicionadas à função objetivo em forma de 
penalidade, conforme equação       (5). Os coeficientes de 
penalização kn1 e kn2, em (R$/m3/s), são parâmetros 

                                                           
12

No passado, a proporção entre produção e garantia física do 
sistema composto pelas usinas participantes do MRE era explicitada 
nas Regras de Comercialização pela sigla GSF, do inglês Generation 
Scaling Factor. 

arbitrários
13

 e convertem adequadamente a unidade e 
grandeza dessa equação, que é subtraída da receita na 
função objetivo, equação       (1). 

 
    )          )      ))

 

         )      ))
  

      (5) 

 

na qual: 

  : vazão controlada em Vossoroca     ⁄ ); 

  : vazão defluente do reservatório Vossoroca 
    ⁄ ); 

  : vazão afluente ao reservatório Salto do Meio 
    ⁄ ); 

  : vazão turbinada pela PCH     ⁄ ). 

2.2 Usina eólica com PCH 

Ao acrescentar contratos de venda no estudo, as parcelas de 
receitas a serem consideradas são três: 

1. Liquidação das diferenças no curto prazo; 

2. Contratos vendidos; 

3. Penalidade por falta de lastro de energia. 

As três parcelas estão inter-relacionadas: quanto mais 
energia é vendida por meio de contratos, menor é a receita 
no curto prazo e maior é o risco de incorrer em penalidades 
por falta de lastro

14
. O objetivo é maximizar a receita por 

meio do cálculo do nível ótimo de vendas contratuais 
conforme equação       (6). 
 

            

      
 [∑      )       )       ))

 

   

]       (6) 

na qual: 

     ): receita obtida no mercado de curto prazo 

(R$); 

     ): receita obtida com vendas contratuais (R$); 

     ): possível penalidade por excesso de vendas 

(R$); 

 : instante de tempo  ; 

 : número de intervalos discretos de tempo do 
estudo. 

                                                           
13

Na prática, kn1 e kn2 são estabelecidos uma única vez para todos 
os casos estudados: kn2 é fixado unitariamente enquanto kn1 é a 
razão entre o desvio padrão de yb(t) pelo desvio padrão de ua(t) do 
cenário simulado de maximização da geração hidroelétrica. 
14

O lastro de energia do agente tem origem no Art. 2º do Decreto 
5.163 de 2004. Sua apuração é mensal com base no histórico dos 
últimos 12 meses (média móvel) das diferenças entre “recursos” 
(garantia física, geração e contratos de compra) e “requisitos” 
(consumo próprio e contratos de venda). A falta de lastro ocorre 
quando o gerador tem mais requisitos do que recursos acumulados 
no histórico dos últimos 12 meses. 
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Figura 2: Conversão dos lançamentos d’água em receita. 

 

A receita obtida no mercado de curto prazo por “liquidação 
das diferenças” poderá ser positiva (vendas) ou negativa 
(compras). 

A parcela de receita obtida com “contratos vendidos” é 
firmada por relação bilateral entre agentes com preços e 
montantes de energia livremente negociados. Pelo fato da 
usina eólica ter a qualidade de ser especial incentivada por 
razões legais

15
, o agente comprador terá desconto na sua 

fatura de uso do sistema de distribuição ou transmissão 
(não contratada com o agente gerador), e, 
consequentemente, essa energia tem um valor superior em 
relação às oriundas de fontes convencionais tais como de 
grandes usinas hidráulicas e termelétricas. Tal desconto 
poderá ser perdido caso o agente gerador venda mais 
energia do que produziu (ou venda mais do que sua garantia 
física mensal). 

Outra obrigação está representada na terceira parcela de 
receita, a possível penalidade por “falta de lastro de 
energia”, que será nula ou, por excesso de vendas 
contratuais, negativa. 

Ao incluir mais parcelas de receitas no estudo, as séries são 
agregadas em médias mensais conforme regras de 
comercialização vigentes [7]; quando uma média semanal 
está compreendida entre dois meses, esta é distribuída 
proporcionalmente ao número de dias. 

2.3 Procedimento computacional de solução 

Os problemas de otimização apresentados em       (1) e       
(6) caracterizam-se por possuírem acoplamento temporal: 
em       (1), incertezas de tendências hidrológicas associadas 
à escolha sobre quando utilizar água do reservatório em 
qualquer período, representadas pela variável qa(t) da Figura 
2, tem impacto na receita total do estudo, representado 
pela soma dos elementos r(t). Uma decisão operativa 
inadequada em um período qualquer causará 
consequências futuras, como déficits de produção, devido à 
depleção do reservatório ou desperdício de energia 
armazenável causado por vertimentos. 

                                                           
15

Conforme estabelecido no artigo 26 da Lei 9.427/1996. 

A formulação matemática é implementada em forma de 
algoritmos escritos no aplicativo Scilab

16
, versão 5.3.3 para 

Linux, com a filosofia de programação genérica em conjunto 
com o critério da parcimônia. A ferramenta de programação 
matemática utilizada é o Método dos Pontos Interiores não 
linear desenvolvida na tese de doutorado de Wächter [8] e 
acrescentada ao Scilab por meio do pacote Sci-IPOpt. 

3 Resultados 

Os resultados de operação ótima do reservatório de 
Vossoroca são avaliados em dois objetivos alcançados pela 
PCH Chaminé: máxima produção de energia e máximo 
benefício econômico. Para tanto, são desenvolvidos cinco 
cenários para esta usina operando isoladamente: 

A. Máxima geração hidroelétrica; 

B. Máxima receita com usina fora do MRE; 

C. Máxima receita com usina no MRE e: 

C1. Sazonalização
17

 constante; 

C2. Sazonalização pelo maior preço mensal 
de energia elétrica; 

C3. Uma única sazonalização para todos os 
anos conforme média de preços PLD. 

Considerando a operação da eólica em conjunto com a PCH, 
é analisado o comportamento da receita caso o proprietário 
fosse ao mercado sem contar com o MRE e a garantia física, 
ou seja, com uma abordagem de vendas relacionadas 
diretamente ao montante efetivamente produzido. A série 
de gerações utilizadas compreende 522 semanas entre 
04/05/2002 e 04/05/2012. 

 

                                                           
16

O Scilab é um aplicativo computacional de código fonte aberto e 

distribuição gratuita via Internet com funcionalidades semelhantes 
ao do Matlab (aplicativo de matemática desenvolvido pela empresa 
MathWorks), criado em 2003 pelo instituto nacional da França para 
a pesquisa em ciência da computação e controle. 
17

Sazonalização é um processo que ocorre uma vez ao ano previsto 

nas Regras de Comercialização. É a distribuição do montante anual 
de garantia física em doze montantes mensais. 
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Figura 3: Vazões naturais da usina (m³/s). 

 

Para a eólica, essa série foi obtida do histórico do parque 
eólico de Palmas, com alteração na escala por um fator de 
7,2 com o objetivo de considerar este parque com a mesma 
potência instalada que a usina Chaminé possui, de 18 MW. 
Sua produção média é de 3,81 MW médios, resultando em 
um fator de capacidade

18
 de 21,2%. Para a hidráulica, é 

considerado o resultado do cenário “Máxima receita com 
usina fora do MRE”, cuja média de gerações é 15,25 MW 
médios, para uma vazão histórica representada na Figura 3, 
resultando em um fator de capacidade de 84,7%. 

Com exceção do preço PLD, representado na Figura 4, os 
preços são constantes ao longo de um ano conforme ocorre 
no mercado. O preço de vendas contratuais foi 
estabelecido

19
 em R$ 105,21 / MWh com data base em 

2012. 

Os resultados são obtidos por programação matemática. O 
histórico de preços é utilizado para estudar qual seria a 
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Fator de capacidade é a relação entre geração média e sua 

potência, indicando o percentual de utilização da máquina. 
19

O preço de venda de energia por contratos é calculado simulando 

toda a série de gerações eólicas entre 2002 e 2012 sendo liquidada 
no mercado de curto prazo ao preço PLD realizado; o montante 
econômico em razão da produção estabelece o preço contratual 
adotado. O objetivo é estabelecer um valor médio para a energia a 
partir de montantes que o dono da usina receberia caso não tivesse 
contrato algum durante os dez anos estudados. Na prática, o preço 
contratual é estabelecido pelo agente gerador mediante seu critério 
com anuência do comprador. O critério pode ser a análise de 
fatores estruturais do sistema ou a verificação de preços realizados 
em leilões de expansão do sistema elétrico promovidos pela ANEEL.  

máxima receita (e risco associado) que as usinas obteriam 
conforme regras vigentes de comercialização, participando 
ou não do MRE, vendendo ou não sua energia por meio de 
contratos bilaterais. 

3.1 Pequena central hidrelétrica 

A formulação apresentada considerando as regras de 
comercialização de energia vigentes apresenta ganhos de 
receita em relação ao processo convencional, que considera 
apenas a maximização da produção elétrica. Comparando, é 
possível verificar um aumento no faturamento médio 
semanal em relação a esse cenário quando a função 
objetivo é maximizar a receita, conforme Tabela 1, na qual μ 
é a média e σ o desvio padrão da série de valores. A coluna 
volume é o quanto restou de água no reservatório 
Vossoroca no final do período de estudo. 

Tabela 1: Comparação dos cenários de otimização. 

 Receita semanal Vazão turbinada Volume 

Cenário μ (R$ mil) σ (R$ mil) μ (m³/s) σ (m³/s) (hm³) 

A 182 239 6,42 1,32 11,04 

B 191 251 6,35 1,80 33,31 

C1 157 191 6,34 1,78 35,99 

C2 189 253 6,34 1,53 35,99 

C3 170 250 6,34 1,62 35,99 
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Figura 4: Preço PLD no mercado de curto prazo (R$/MWh). 

 

O cenário de máximo turbinamento, ou seja, de maior 
produção de energia, é o A; observa-se que no fim do 
período de 10 anos, o reservatório de Vossoroca encontra-
se mais vazio em relação aos outros casos. O que 
proporciona o maior benefício econômico é o B, com uma 
média das receitas com a produção de energia calculada em 
aproximadamente R$ 191.000,00 por semana. 

Esperava-se que o cenário de maior receita ocorresse 
quando a usina participa do MRE e sua sazonalização é 
ótima, cenário C2. Isso não ocorreu, pois a garantia física 
inicial é subestimada quando comparada com a geração 
média verificada e sua atualização ocorre de forma 
insatisfatória pelos critérios da Portaria MME 463/2009, 
dado o desempenho de produção inicial ruim comparado 
com o final do período de estudo. 

Quando a usina participa do MRE, ela apresenta o pior 
resultado econômico, R$ 158.000,00 no caso C1, ou 
apresenta o maior risco indicado pelo desvio padrão das 
receitas (caso C2)

20
. As diferenças de receitas semanais 

entre o cenário B com os cenários A, C1 e C2 podem ser 
observadas respectivamente nos gráficos das Figuras 5, 6 e 
7. Com a usina participando ou não do mecanismo de 
mitigação do risco hidrológico, observam-se grandes 
oscilações nas receitas, explicadas pelas variações nos 
preços da energia elétrica. 

                                                           
20

Apesar de não ser o objetivo inicial deste trabalho, procedimentos 
semelhantes foram realizados com dados de vazão entre 1982 e 
1992 e entre 1992 e 2002, sempre apresentando uma receita média 
semanal maior quando a usina não participa do MRE. 

 

Figura 5: Diferenças de receitas entre cenários B e A. 

 

 

Figura 6: Diferenças de receitas entre cenários B e C1. 
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Figura 7: Diferenças de receitas entre cenários B e C2. 

 

Na prática, o caso C1 pode ser considerado como referência 
para o menor risco econômico, mas apresenta o menor 
retorno. Desempenhos inferiores a esse cenário se explicam 
por uma má distribuição da garantia física (sazonalização), 
ao longo dos meses, no sistema de contabilização, pelo 
gestor da usina. O caso C2 é o mais arriscado não só pela 
indicação do desvio padrão das receitas na Tabela 1 como 
também pela impossibilidade de alteração da configuração 
de sazonalização conforme regras de comercialização 
vigentes. O caso C3 é intermediário entre C1 e C2. O cenário 
B, além de apresentar o maior retorno econômico, 
possibilita ao gestor da usina uma maior liberdade nas 
tomadas de decisões sobre a receita, por estar totalmente 
relacionada ao despacho de produção hidroelétrico (e não à 
garantia física). 

3.2 Usina eólica com PCH 

Mantendo a produção da usina hidráulica otimizada 
conforme o PLD, maximizar a receita alterando-se o 
montante de vendas em contratos bilaterais, conforme 
equação       (6), resulta no valor negociado de energia de 
17,40 MW médios, ou seja, 9% abaixo do montante médio 
produzido de ambas as usinas. O resultado econômico para 
essa situação está representado na Figura 8. Observam-se 
perdas de receita por penalidades por falta de lastro. A 
média da receita total é R$ 1.411.000,00 (101,45 R$/MWh) 
com um desvio padrão de R$ 408.000. 

 

 

Figura 8: Receitas com vendas de 17,40 MW médios. 

 

Para mostrar uma visão empresarial, deve-se considerar não 
apenas a máxima receita como também os custos faz-se 
necessário não só a máxima receita, como também os 
custos. Para tanto são utilizadas as informações de “Receita 
Fixa” divulgadas nos resultados do 15º Leilão de Energia 
Nova [9] e aplicados a este estudo pela proporção da 
potência instalada. Utilizando os dados divulgados das 
eólicas do Maranhão, pois estas apresentam os maiores 
custos fixos anuais, calcula-se um aporte mensal de R$ 
1.357.000,00

21
. 

Estão inclusos nessa necessidade de receita [10]: 

“a receita requerida pelo investidor de forma a cobrir o 
custo total de implantação do empreendimento, 
incluindo os custos socioambientais, os juros durante a 
construção, e a remuneração do investimento, além de 
todos os custos fixos relativos à operação e 
manutenção da usina, tais como: o custo fixo de 
combustível associado ao nível de inflexibilidade 
operativa ("take or pay" e "ship or pay"), o custo de 
conexão à rede básica e tarifas de uso dos sistemas de 
transmissão e distribuição (TUST e TUSD), os custos 
pela adesão à CCEE e ao ONS conforme 
regulamentação pertinente, etc.” 

Conforme regras vigentes, a receita fixa obtida do leilão é 
corrigida anualmente com base no índice IPCA calculado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Esta receita fixa pode ser interpretada como uma despesa 
fixa ou uma exigência mínima de desempenho econômico 
imposto pelos acionistas da empresa. Ressalta-se que o 
custo de combustível é nulo e a energia produzida das 
usinas eólicas leiloadas não pertencem aos investidores

22
. 

A receita total, soma das parcelas da Figura 8, subtraída da 
necessidade de aporte mensal (despesa fixa), forma uma 
conta corrente, apresentada na Figura 9, eixo vertical 
direito. Quando a conta torna-se negativa, calcula-se um 
custo financeiro pelo empréstimo de capital. Para analisar 
com acuidade as situações que envolvem financiamento 
(longo prazo) e necessidade de capital de curto prazo 
(empréstimo) é importante estabelecer o Custo Médio 
Ponderado de Capital (CMePC)

23
; este é fixado em 12% a.a. 

acima da taxa de 6% a.a. utilizada para correção monetária 
devido às perdas inflacionárias

24
 [13]. 

 

                                                           
21

O cálculo foi efetuado em razão da soma das receitas fixas pela 

soma das potências das usinas do referido leilão e aplicado 
proporcionalmente à soma das potências das usinas deste estudo. 
22

A modalidade de venda de energia das eólicas do referido leilão é 

por disponibilidade cuja geração pertence aos compradores e cujas 
regras estão detalhadas em [7]. 
23

O CMePC também é conhecido por WACC, do inglês Weighted 
Average Cost Of Capital. 
24

O custo financeiro real mínimo pelo empréstimo de capital entre 
maio de 2002 e maio de 2012 é estimado em 7% a.a., baseado na 
variação da inflação para o período, de 6,5% a.a. [11] e das taxas 
SELIC de 14,5 a.a. [12], divulgada pelo Comitê de Política Monetária 
(COPOM), e Certificado de Depósito Interbancário (CDI) de 14,4 a.a. 
(CETIP, 2012), ambas balizadoras das taxas de juros cobradas pelo 
mercado. 
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Figura 9: Fluxo de caixa considerando despesa fixa mensal. 

 

A taxa de desconto que faz o Valor Presente Líquido (VPL) 
das entradas e saídas de caixa igualar a zero (ou TIR - Taxa 
Interna de Retorno) é de 24,9% a.a. Como a TIR é maior que 
o CMePC, o resultado final é positivo, indicando 
superioridade na receita ao ser livre para negociar 
contratos, ao invés da venda em leilão. A receita total 
mensal subtraída da despesa fixa mensal é, em média, 
calculada em R$ 54.000,00 com uma perda financeira de R$ 
26.000,00 mensais, resultando, ao final dos 10 anos, um 
saldo positivo na conta corrente de R$ 3.399.000,00. 

4 Conclusões 

Em comparação com a abordagem convencional de 
maximização de produção hidrelétrica e desprezando o 
MRE, a formulação apresentada neste trabalho apresenta 
ganhos em torno de 5% na receita da empresa, com uma 
produção 1% inferior, porém com mais água armazenada no 
reservatório ao final de dez anos. Quando se maximiza a 
receita, o sistema todo é otimizado; a geração é privilegiada 
em períodos nos quais o preço do mercado de curto prazo 
(preço PLD), baseado no custo marginal de operação, é mais 
elevado, ou seja, nos momentos de maior necessidade 
sistêmica. 

Quando a usina estudada participa do MRE, a otimização da 
receita é fortemente influenciada pela sazonalização, i.e., 
pela distribuição da garantia física anual ao longo dos 
meses. Contudo, os resultados mostram que, ou a usina 
apresenta o pior resultado, ou apresenta o maior risco 
econômico, indicado pelo desvio padrão das receitas e pela 

dificuldade real que existe, normalmente em dezembro de 
cada ano, de sazonalizar a GF anual ao longo dos meses do 
ano seguinte (uma vez que, após registrada no sistema 
eletrônico de contabilização, torna-se virtualmente 
impossível sua alteração). Com a usina participando ou não 
do mecanismo de mitigação do risco hidrológico, observam-
se grandes oscilações nas receitas explicadas pelo 
comportamento do preço no mercado de curto prazo (não 
são considerados contratos bilaterais de venda). 
Participando do MRE, todo o sistema é piorado: a máxima 
receita ocorre por meio da distribuição de garantia física em 
meses de preços PLD mais altos e de maximização da 
produção elétrica quando a garantia física está menos 
alocada, ou seja, a geração é privilegiada nos períodos de 
menor necessidade energética. 

Mesmo quando a produção de energia é constante, é 
inerente a este mercado as oscilações de receita quando se 
busca sua maximização. O estudo considerando o parque 
eólico em conjunto com a pequena central hidrelétrica foi 
realizado no sentido de identificar possibilidades de 
mitigação de risco econômico em um mercado livre, com os 
agentes propondo melhorias para seus negócios com as 
regras vigentes do setor elétrico, indicando como 
desnecessária a complexidade excessiva na legislação do 
ambiente regulado para a viabilização dos 
empreendimentos. 

Desconsiderando o MRE e a garantia física, o preço 
contratual de vendas em R$ 105,21 / MWh para este estudo 
(data base em maio de 2012) é mais que suficiente para que 
a máxima receita obtida supra as necessidades de uma 
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empresa de geração de energia elétrica de forma a cobrir o 
custo total de implantação do empreendimento, incluindo 
os custos socioambientais, os juros durante a construção e a 
remuneração do investimento, além de todos os custos fixos 
relativos à operação e manutenção da usina. 

5 Trabalhos futuros 

Como sugestão de trabalho futuro, pode-se alterar a 
abordagem determinística para estocástica, com a criação 
de vários cenários de vazão, vento e preço, obtendo um 
valor esperado

25
 para a receita da empresa e para o risco 

econômico que pode ser mensurado por meio da função 
(CVaR)

26
. 

Outra sugestão é analisar o benefício sistêmico de 
otimização da receita (e não produção), com a eliminação 
dos conceitos de Garantia Física e Mecanismo de 
Realocação de Energia, para todas as usinas do Sistema 
Interligado Nacional, estudando os riscos e benefícios de um 
despacho por preço coordenado pelo Operador Nacional do 
Sistema. 
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