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RESUMO
Este trabalho consiste na aplicação da teoria do Agente-Principal entre os órgãos de
planejamento e operação do setor elétrico brasileiro. A matriz energética do Brasil é composta
em sua maioria por fontes hídricas, representando aproximadamente 64,5%, e térmicas, 29,1%,
caracterizado como um sistema hidrotérmico. O ONS utiliza a modelagem de despacho de
energia utilizando o modelo NEWAVE/DECOMP para tomar decisões que impõem aos agentes
geradores que eles produzam energia de modo que a função de custo de operação do sistema
para o atendimento de carga seja minimizada. Entretanto, desde a crise hídrica, ocorrida em
2014, a operação vem objetivando a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas com o
acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo visando a garantia energética do
país. A partir da revisão bibliográfica e entrevistas com especialistas do setor de energia foi
possível identificar que atualmente a operação não tem caráter econômico, mas sim físico
(níveis dos reservatórios), o que a torna dispendiosa. As diferentes perspectivas entre operação
e planejamento e a presença da assimetria da informação entre os órgãos geram conflitos de
interesse que fragilizam o setor elétrico.
Palavras-chave: Despacho de Energia; NEWAVE/DECOMP; Assimetria de Informação
Agente-Principal.

ABSTRACT
This work is based on the application of the Principal-Agent Theory between parts of planning
and operations of the Brazilian electric system. The Brazilian energy matrix is mostly composed
by hydrous source, about 64.5%, and thermal, 29.1%, characterizing it as a hydrothermal
system. The ONS uses a model of energy dispatch called NEWAVE/DECOMP to make decisions
that impose to the generating agents that they produce energy in a way that the operation cost
function to supply the load is minimized. However, since the water crisis seen in 2014, the
operation has been aiming to recover the dam reservoirs as a goal by using thermal energy out
of merit of cost intending to accomplish the country’s energy security. From the references and
interviews with specialists from the energy field it was possible to identify that nowadays the
operation does not have an economic disposition, but physic (reservoirs levels), which turns it
expensive. The different perspectives between operation and planning and the presence of the
information asymmetry between the parts creates conflict of interests that make the electricity
sector
Key words: Energy Dispatch; NEWAVE/DECOMP; Information Asymmetry; PrincipalAgent.
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1. INTRODUÇÃO
O aproveitamento dos recursos naturais presentes no Brasil torna sua matriz energética
uma das mais limpas do mundo. Quase 65% de toda a energia elétrica produzida no país advém
de usinas hidroelétricas, enquanto aproximadamente 30% de termoelétricas, caracterizando
como um sistema hidrotérmico de geração de energia (BIG, 2016).
Com a criação do Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro, toda a energia que alimenta
o Sistema Interligado Nacional (SIN) é de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), fazendo com que o despacho de energia elétrica seja centralizado.
A existência de imensos reservatórios de água que sustentam parte das hidroelétricas
(usinas hidroelétricas com reservatórios) garante grande estabilidade quanto à variação da
demanda de energia. Por outro lado, o aumento do nível de um reservatório é função das
afluências do rio ao qual ele pertence, ou seja, dependente de chuvas. Os reservatórios devem
apresentar níveis mínimos que garantam o suprimento de energia do país.
A previsão das afluências e o despacho de energia é realizada pelo ONS através dos
modelos NEWAVE/DECOMP. Estes modelos utilizam o método de Programação Dinâmica
Dual Estocástica (PDDE) que processam dados de entrada para definir quanto os agentes de
usinas hidroelétricas e termoelétricas deverão gerar em um horizonte de 5 anos (NEWAVE) ou
de duas a seis semanas (DECOMP) a partir dos níveis atuais dos reservatórios, da previsão de
afluências e da demanda, dos intercâmbios de energia entre as subsistemas e da disponibilidade
hidráulica disponível com o intuito de determinar quanto cada agente irá gerar de energia no
período estipulado de forma a minimizar o custo da operação (LOPES, 2007).
Em 2001, devido a uma hidrologia desfavorável, os reservatórios alcançaram níveis que
resultaram em um racionamento de energia elétrica em todo o país. Desde então o ONS vem
adotando mecanismos de aversão ao risco para prevenir que os reservatórios deplecionem.
Assim, caso o ONS julgue necessário ele determina um maior despacho de energia térmica,
tornando a operação mais cara. A esse despacho térmico para elevação dos níveis dos
reservatórios dá-se o nome de despacho fora da ordem de mérito de custo ou despacho por
segurança energética.
O despacho por segurança energética é custeado via Encargos de Serviço do Sistema
(ESS) por todos os consumidores do ambiente de contratação de energia: Ambiente de

13

Contratação Regulado (ACR) e Ambiente de Contratação Livre (ACL), e não entram da
contabilização da operação. Em consequência disto, o Custo Marginal da Operação (CMO)
disponível para a comercialização da energia é menor que o verdadeiro custo da operação. Essa
incongruência de custos afeta o planejamento da expansão de energia elétrica, que é de
responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), uma vez que para fins de cálculos,
a expansão do sistema é realizada toda vez que o CMO se iguala ao Custo Marginal da Expansão
(CME) (PSR, 2016).
A primeira parte deste trabalho consiste na revisão bibliográfica acerca da Teoria do
Agente-Principal que servirá de base para interpretação e análise da assimetria de informação
presente entre os órgãos responsáveis pela operação e planejamento do setor elétrico.
Em seguida é feito uma contextualização histórica dos modelos do setor elétrico
brasileiro que culminaram para a formação do novo marco regulatório do atual modelo e como
se dá a configuração dos principais órgãos.
Posteriormente o leitor pode se familiarizar com o funcionamento do despacho de
energia elétrica no SIN e os mecanismos de aversão ao risco que vem sendo implementados
nos modelos NEWAVE/DECOMP desde o racionamento de energia em 2001.
Por fim é feito uma análise quanto às consequências decorrentes dos despachos fora da
ordem de mérito para o planejamento do setor elétrico.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GERAL
Realizar estudo acerca do planejamento do sistema hidrotérmico brasileiro e dos
impactos das decisões diárias de operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS no
nível dos reservatórios da região Sudeste/Centro-Oeste desde 2001 até 2016.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Explicar a Teoria do Agente-Principal e sua aplicabilidade no âmbito interno das
firmas;
- Apresentar a importância da energia para o desenvolvimento de uma sociedade, a
evolução do setor elétrico brasileiro, e eventos históricos que resultaram na criação das
instituições que regem o Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro;
- Descrever e explicar de forma geral o funcionamento dos modelos de despacho de
energia realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS: os modelos NEWAVE
e DECOMP.
- Interpretar o analisar o surgimento da assimetria da informação entre instituições de
operação e planejamento energético: ONS e Empresa de Pesquisa Energética - EPE,
respectivamente.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. A Teoria do Agente-Principal e a Assimetria da Informação
A teoria do agente-principal faz o estudo das relações existentes em uma empresa na
qual uma pessoa ou entidade (principal) encarrega um trabalho a ser feito a uma outra pessoa
ou entidade (agente) por meio de um contrato: empregado-empregador, advogado-cliente,
produtor-consumidor. Essa teoria tem por objetivo formular meios de modo a pacificar dois
tipos de problemas comuns encontrados em empresas: (I) risco moral (moral hazard) – quando
os interesses de uma parte podem comprometer os interesses da outra parte, ou seja, quando há
conflitos entre principal e agente; e (II) seleção adversa (adverse selection) – quando se torna
complicado para o principal enxergar ou mensurar as atividades do agente (EISENHARDT,
1989; PINDYCK, 2012).
No risco moral o problema é resultado da assimetria de informação, que impossibilita
conciliar os interesses entre agente e principal. Um mercado com informações assimétricas
ocorre quando algumas partes do mercado possuem maiores informações que as outras. O
problema da assimetria da informação pode se tornar um problema de oportunismo: o agente,
que possui maiores informações, pode optar por repassar ao principal apenas informações que
mais lhe convém, fazendo com que o Principal seja prejudicado no futuro (SIMAS, 2016). Caso
o Principal não possua mecanismos que permitam a transparência dessas informações, ele se
torna refém do desempenho do Agente.
Um exemplo que retrata corretamente o risco moral é o de uma empresa de seguro de
residência. A partir do momento em que uma pessoa adquire o seguro, ela fica propensa a adotar
comportamentos de risco como não trancar a casa, ou até mesmo fraudulento, incendiando a
própria casa visto que encontra-se assegurada. O risco moral entre duas partes em uma firma
pode ser representado como um problema expost, ou pós-contratual e pode ser entendido como
as consequências involuntárias não previstas das políticas adotadas na empresa.
Já a seleção adversa é considerado um problema ex ante ou pré-contratual. Em
decorrência da assimetria da informação, o principal não consegue julgar qual seria o agente
ideal para a prestação de serviços. Como exemplo pode citar-se a compra e venda de automóveis
usados. Apenas o dono do carro detém conhecimentos completos das qualidades e defeitos do
seu produto, enquanto o comprador, ou o principal, só vai adquirir estas informações após a
compra do veículo. Se tornaria dispendioso para o Principal realizar revisões no automóvel afim
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de chegar a um valor preciso do real valor deste. Logo, a assimetria da informação permite que
o agente tenha vantagem em relação ao principal no momento da negociação.
Na prática, a assimetria da informação está presente em todas as agências, visto que é
impossível o principal ter total conhecimento do desempenho dos agentes. Entretanto, segundo
a teoria, é possível criar meios que minimizem esse problema a partir da elaboração de contratos
que busquem alinhar os interesses de ambas as partes. Vale ressaltar que não há a definição de
um contrato ideal em razão de cada empresa ter suas peculiaridades e serem formadas por
diferentes agentes.
Este trabalho tem por objetivo compreender e analisar a assimetria da informação
presente na operação de despacho de energia no SIN. A assimetria da informação surge no
momento em que o ONS, que pode ser interpretado como Agente, possui maiores informações
a respeito do modelo utilizado para despacho de energia (NEWAVE/DECOMP) assim como
suas limitações.
De acordo com o Decreto Nº 5.081, de 14 de maio de 2004, o ONS deve fornecer
subsídios de dados para a EPE realizar seus estudos e determinar o correto planejamento de
expansão de geração do setor elétrico. Dependendo do grau da assimetria da informação
presente nesses subsídios, é possível que a EPE chegue a uma supercontratação de oferta de
energia, que resultará em sobras e investimento desnecessário, ou uma subcontratação,
ocasionando a possibilidade de outra crise energética como a vivenciada em 2001.
Portanto a identificação e minimização da assimetria da informação presente na
operação diária de despacho de energia se torna essencial para que ambos os órgãos realizem
suas obrigações com eficiência e também para que a população não seja prejudicada, uma vez
que esta é afetada a partir das tarifas de energia elétrica.
3.2. Desenvolvimento humano e a energia
Ao analisar o histórico da sociedade, percebe-se uma relação direta entre
desenvolvimento humano e o consumo de energia. De modo geral pode-se dizer que os países
mais ricos, ou desenvolvidos, possuem uma elevada taxa de consumo per capta de energia,
enquanto os subdesenvolvidos ou em desenvolvimento apresentam uma taxa de consumo
menor (GRIMONI, 2004).
Um indicador que reflete essa relação entre desenvolvimento e energia chama-se Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), que pode ser calculado a partir das dimensões: econômica,
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saúde e educação. Comumente, países que apresentam IDH acima de 0,8 (em uma escala de 0
a 1) consomem quantidade superior a 1 TEP (Tonelada Equivalente de Petróleo) / percapita por
ano. Logo, o IDH pode ser associado também ao consumo de energia elétrica, que é a forma
mais nobre da energia, como mostra a Figura 1 abaixo. Em 2014, o Brasil apresentou IDH =
0,755 e encontrava-se na 75° posição no ranking mundial, segundo o Relatório de
Desenvolvimento Humano (GRIMONI, 2004).

Figura 1 - Relação entre IDH e consumo de energia elétrica.
Fonte: (GRIMONI, 2004)

O caminho a ser percorrido pela energia elétrica desde a sua geração até o consumidor
final é longo e repleto de regulação. É fundamental a sinergia entre os diversos órgãos do setor
elétrico para assegurar que essa fonte de energia chegue aos consumidores finais a um preço
justo e que garanta a segurança energética do país. O conteúdo do próximo tópico explicará
como o setor elétrico brasileiro é estruturado e quais os papéis das principais instituições que o
compõem.
3.3. O Modelos do Setor Elétrico Brasileiro
Para melhor compreender o setor elétrico brasileiro, é importante fazer uma
retrospectiva histórica acerca dos modelos anteriores e principais mudanças ocorridas desde
então até a adoção do Novo Modelo do Setor Elétrico (NMSE) em 2003.
3.3.1. Modelo Estatal do Setor Elétrico Brasileiro

A Tabela 1 a seguir traz alusão aos principais acontecimentos no Modelo Estatal, que
prevaleceu até o início de 1990.
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Tabela 1 - Principais acontecimentos no Setor Elétrico Brasileiro (SEB) até a década de 1990.

ANO
Até 1934

1934
1945

1952

1962
1988

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
Indústria elétrica era explorada majoritariamente por empresas privadas.
Havia falta de legislação do setor elétrico: a regulação era feita entre municípios
e empreendedores.
Publicação do Código de Águas e da Constituição de 1934.
A União tornou-se reguladora e empreendedora.
Criação da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf): promoveu a
desagregação entre geração e distribuição. Os estados-membros se tornaram
responsáveis pela distribuição de energia
Criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
e do Imposto Único de Energia Elétrica (IUEE): passou a fomentar os
empreendimentos de expansão da oferta de energia.
A criação da Eletrobrás consubstanciou o papel do Estado no setor elétrico:
centralizando planejamento, financiamento e a expansão da oferta.
Crise no setor elétrico devido à abolição do IUEE: acabaram-se os recursos para
novos investimentos.

Fonte: (TOLMASQUIM, 2011)

Uma vez que o Estado passava por uma crise econômica e fiscal na época; que o sistema
de remuneração das concessionárias de energia era ineficiente; e que a Constituição de 1988
extinguiu o Imposto Único de Energia Elétrica, ocorreu a descapitalização do setor elétrico, que
era financiado em grande parte a partir do imposto. Isto fez com que não houvesse
investimentos necessários para a expansão da geração no país. Surgiu, então, a necessidade de
revisar o atual modelo e propor uma reforma: a Reforma dos Anos 1990 (TOLMASQUIM,
2011).
3.3.2. A Reforma dos Anos 1990

No início da década de 1990, diversos movimentos em outros países eram favoráveis a
reduzir a intervenção do Estado nas atividades econômicas e deixá-lo apenas na atividade de
regulação. A ideia era promover a entrada de empresas privadas no setor elétrico e privatizações
das empresas já existentes, tornando o sistema mais eficiente e o mercado competitivo
(TOLMASQUIM, 2011).
Essa competição entre os mercados seria possível a partir da desverticalização das
empresas que faziam parte do setor elétrico: geradores e comercializadores agiriam sob livre
contratação de energia, enquanto as transmissoras e distribuidoras estariam sob regulação
(TOLMASQUIM, 2011).
Os marcos dessa Reforma do Modelo dos Anos 1990 estão listados na Tabela 2 a seguir:
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Tabela 2 – Principais acontecimentos da Reforma do Modelo dos Anos 1990 (TOLMASQUIM, 2011).

ANO
1990
1993
1995

1996

1997

1998

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
Lei n° 8.031/1990: lançamento do Plano Nacional de Desestatização (PND)
Lei n° 8.631/1993: extingue a equalização de tarifas entre as empresas e torna
obrigatório contratos de suprimento entre geradores e distribuidores.
Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos: estabelece que os
concessionários façam reajustes e revisões tarifárias para equilíbrio de caixa.
Criação do Produtor Independente de Energia (PIE).
Lei n° 9.427/1996: instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), que fica responsável por regular e fiscalizar geração, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica.
Contratação da companhia Coopers Ԑt Lybrand (CԐtL) encarregada de traçar o
novo modelo do setor elétrico visto que havia feito este mesmo trabalho na
Inglaterra, que era caracterizada por um mercado sem regulação.
Criação do Mercado Atacadista de Energia (MAE), incumbido a cuidar da livre
comercialização de energia entre geradores e consumidores do Sistema
Interligado Nacional (SIN); estabelece o custo marginal de operação do sistema.
Criação do Operador Nacional do Sistema (ONS), que centralizava os despachos
de energia; opera de forma neutra e sob supervisão da ANEEL.
Lei n° 9.648/1998: estabeleceu a livre negociação na compra e venda de energia
entre concessionários, permissionários e autorizados.

Fonte: (TOLMASQUIM, 2011)

3.3.3. Crise de Racionamento de Energia em 2001

A partir da falta de regulação do setor elétrico desde o modelo estatal e todo seu
contexto, ficou evidente que as estatais não tinham fundo suficiente para investimentos na
expansão de energia, assim como também não havia a presença de empresas privadas no setor
que pudessem cumprir esse papel de investidor.
Além disso, obras de geração e transmissão não entraram no prazo determinado e houve
escassez de chuvas, que culminou para o deplecionamento dos reservatórios existentes; e
verificou-se que os principais órgãos setoriais como ANEEL, ONS e MAE não estavam atuando
de maneira sistêmica, não sendo possível identificar a crise (TOLMASQUIM, 2011).
Em virtude dos fatos mencionados, ficou evidente que o modelo que estava sendo
proposto para o setor elétrico ainda precisava passar por melhorias para superar a crise. O
aprendizado com a crise de racionamento derivou na criação de um novo modelo para o setor
elétrico.
3.3.4. Novo Modelo do Setor Elétrico (NMSE)

O Novo Modelo do Setor Elétrico teria como principal objetivo modificar e reorganizar
aspectos institucionais, contratuais, de planejamento e de financiamento do setor elétrico, visto
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que as mudanças ocorridas no modelo anterior não foram suficientes para tornar o Estado
eficiente em suas funções. (TOLMASQUIM, 2011).
Cabe aqui destacar o marco regulatório do Novo Modelo (PLANALTO, 2004):


Decreto Nº 5.081, de 14 de maio de 2004: Criação do ONS, que se torna responsável
pela coordenação e controle da operação da geração e transmissão do SIN, sob a
fiscalização da ANEEL;



Decreto Nº 5.163, de 30 de julho de 2004: regulamentação a comercialização de energia
elétrica, criando dois ambientes de contratação de energia: Ambiente de Contratação
Regulada (ACR), cujos contratos de compra e venda de energia entre geradoras e
distribuidoras deveriam ser precedidos de licitação; e Ambiente de Contratação Livre
(ACL), onde os contratos seriam bilaterais livremente negociados;



Decreto Nº 5.177, de 12 de agosto de 2004: cria a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), que sobrepôs o MAE de forma a assegurar o comércio de
energia no SIN;



Decreto Nº 5.184, de 16 de agosto de 2004: Criação da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com as atribuições de execução dos
estudos de planejamento energético;



Decreto Nº 5.175, de 9 de agosto de 2004: Criação do Comitê de Monitoramento do
Setor Elétrico (CMSE) sob coordenação direta do Ministério de Minas e Energia
(MME) e responsável pelo monitoramento das condições de atendimento e
implementação de providências para garantir o suprimento energético;



Atração de investimentos a partir de da promoção da segurança jurídica e estabilidade
regulatória.
Em consequência da criação de novos órgãos, torna-se interessante explicitar, a partir

da Figura 2 como cada órgão se dispõe dentro da cadeia hierárquica do setor elétrico. Já o
Anexo I traz maiores informações a respeito das atribuições de cada órgão.
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Figura 2 - Principais agentes do setor elétrico e suas atribuições.
Fonte: (CCEE, 2005)

3.4. A Matriz Energética Brasileira
O Brasil é o país que apresenta a matriz energética mais renovável do mundo. Devido
às grandes áreas férteis que podem ser usadas para plantar biocombustíveis, bacias
hidrográficas que permitem a construção de hidroelétricas, boa concentração de ventos no
litoral e excelente incidência solar, aproximadamente 45% de toda a energia consumida é de
origem renovável, enquanto em países industrializados esse número cai para 13% (BRASIL,
2010).
Embora o Brasil esteja investindo consideravelmente nas energias procedentes de fonte
solar e eólica, como pode ser visto nos últimos Leilões de Reserva promovidos pela ANEEL,
estas duas fontes representam uma parcela ainda pequena na produção de energia elétrica
quando comparadas com as fontes hídrica e térmica, que representam juntas aproximadamente
94% do total (BIG, 2016).
A Tabela 3 e a Figura 3 mostram os empreendimentos de geração e o percentual de cada
fonte, respectivamente, na matriz energética brasileira para produção de energia elétrica. É
notório a participação das fontes hídricas (CGH, PCH e UHE) e da geração térmica,
caracterizando o sistema elétrico brasileiro como sendo um sistema hidrotérmico.
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Tabela 3 – Banco de Informações de Geração (BIG) em 2016.

FONTE
Fóssil
Biomassa
Nuclear
Hídrica
Eólica
Solar
Total

EMPREENDIMENTOS EM OPERAÇÃO
POTÊNCIA
POTÊNCIA
QUANTIDADE
OUTORGADA
FISCALIZADA
(kW)
(kW)
2362
27.296.884
26.183.218
523
13.991.531
13.352.012
2
1.990.000
1.990.000
1214
94.758.418
92.319.207
354
8.643.268
8.592.590
38
26.933
22.933
4493
146.707.034
142.459.960

%
18,61
9,54
1,36
64,59
5,89
0,02
100

Fonte: Banco de Informações de Geração <
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Combustivel.cfm>

Eólica
6%

Potência (%)

Solar
0%

Fóssil
19%
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Hídrica
65%

Nuclear
1%

Figura 3 – Percentual de participação na matriz energética brasileira por fonte de energia.
Fonte: Banco de Informações de Geração <
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Combustivel.cfm>

3.5. Sistemas Termoelétricos
Um sistema termoelétrico é composto por usinas térmicas de biomassa (ou cogeração),
combustíveis fósseis, carvão, óleo, gás e nuclear. Embora um sistema termoelétrico possa ser
considerado confiável, pois depende apenas do fornecimento de combustível, ele possui
elevado custo. Usinas térmicas que utilizam óleo diesel podem chegar a mais de R$ 1000/MWh
como é o caso das UTEs Brasília e Xavantes, que possuem Custo Variável Unitário (CVU) de
R$ 1047/MWh e R$ 1173/MWh, respectivamente (CLAST, 2016).
Tendo em vista que as usinas possuem fontes de energia diferentes, e que cada fonte
possua um custo específico, o operador de um sistema termoelétrico, do ponto de vista
econômico, tem como objetivo atender a carga de modo a minimizar o custo da operação a
partir do despacho por ordem crescente de custo:
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𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇 = 𝐶1 + 𝐶2 + ⋯
+ 𝐶𝑁
𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇 = Função objetivo de minimização de custo;

(1)

𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶𝑁 = Custo da usina térmica 1, 2,..., N.
Uma observação interessante sobre um sistema termoelétrico é que se considera o
suprimento de combustível interminável. Ou seja, do ponto de vista do operador, ele não deve
se preocupar com a falta de combustível no futuro, logo sua única preocupação é o custo da
operação para o suprimento energético. Portanto, à medida que a demanda vai aumentando, o
operador segue a lógica de entrar com as usinas em ordem crescente de custo.
3.6. Sistemas Hidroelétricos
Um sistema hidroelétrico é composto por usinas hidroelétricas que podem ser
classificadas de dois tipos: usina a fio d’água e usina com reservatórios. A primeira possui
pouca ou quase zero capacidade de regularização, ou seja, a maior parte da água que chega na
usina tem que ser direcionada para as turbinas geradoras, e caso o nível de água atinja seu
máximo, a água deve ser vertida através de vertedouros. Já as usinas com reservatórios têm
como objetivo regular a vazão do rio e as usinas a jusantes. O operador do sistema opta por
elevar os reservatórios no período úmido e utilizá-lo no período seco. Portanto, usinas com
reservatórios fornecem maior confiabilidade para o sistema.
Embora usinas com reservatórios imputem maior confiança no sistema do ponto de vista
operacional devido à regularização de vazões, os reservatórios alagam grandes áreas que
normalmente são reservas florestais ou estão sendo habitadas, sendo necessário a realocação da
população local. Segundo Omar Alves Abbud, consultor legislativo no Senado, o não
aproveitamento dos recursos hídricos a partir de usinas com reservatórios é um grande erro que
a atual política do Brasil vem fazendo nos últimos tempos. Ele afirma que para cada usina a fio
d’água instalada deve-se construir uma usina térmica para compensar eventuais hidrologia
desfavorável.
Quando comparado com sistemas termoelétricos, o sistema hidroelétrico é menos
confiável visto que sua fonte de energia (água) é um recurso que depende de variáveis como
chuva, temperatura e uso múltiplo da água. Entretanto possui baixo custo visto que o valor
presente é quase nulo.
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3.7. Sistemas Hidrotérmicos e o Planejamento da Operação
A partir da Figura 3 é possível observar que a matriz energética do Brasil é composta
principalmente pelas fontes hídricas (64,59%) e térmicas (29,51%), totalizando 94,1% da
produção de energia, caracterizando o sistema elétrico como hidrotérmico (BIG, 2016).
A partir da configuração do sistema e dos recursos disponíveis, o operador de um
sistema hidrotérmico tem de assegurar confiabilidade de atendimento a carga associada ao
menor custo possível.
O dilema enfrentado pelo Operador Nacional do Sistema é saber se utiliza a água contida
nos reservatórios no tempo presente ou opta por utilizá-la no futuro. Admite-se que o valor
presente da água é quase nulo, enquanto o valor de se acionar uma térmica irá depender
principalmente do tipo de combustível utilizado. Portanto, o objetivo do operador é minimizar
o custo de geração.
Caso o ONS decida utilizar a água contida nos reservatórios no tempo presente, ele irá
atingir sua meta a um custo quase zero. Entretanto no futuro, quando os reservatórios estiverem
vazios, ele terá de acionar as térmicas, tornando a operação dispendiosa. Sendo assim, é possível
traçar um gráfico como o da Figura 4, que representa o custo futuro, imediato e total da tomada
de decisão do operador:

Figura 4 – Custos da operação em um sistema hidrotérmico.
Fonte: ONS a, 2015.

O custo imediato pode ser interpretado como o custo do combustível necessário para o
acionamento das térmicas, enquanto o custo futuro representa o valor da água no futuro. A
forma para se chegar a um menor custo da operação é igualar o valor presente da água com a
usina térmica acionada que apresenta custo mais caro. Entretanto, saber o valor da água no
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futuro se torna uma questão complexa devido à dimensão do SIN e à imprevisibilidade de
algumas variáveis como: carga do sistema, crescimento econômico e as afluências, que de fato
abastecerão os reservatórios com água.
Logo, por apresentar um elevado grau de incerteza, a previsão das afluências é baseada
no comportamento estatístico do histórico das afluências nas diversas bacias hidrográficas do
Brasil desde 1931. A partir deste histórico é possível retirar alguns indicadores estatísticos
como: (ONS, 2015)


Média;



Desvio padrão;



Correlação Temporal (que indica quanto um evento depende do que ocorreu
anteriormente)



Correlação Espacial (que indica o quanto um evento em um local depende do que está
acontecendo em outro local)
O ONS utiliza modelos de despacho que separa o planejamento da operação em

diferentes intervalos de tempo: longo, médio, curto e curtíssimo prazo (CEPEL, 2016).


Modelo NEWAVE (longo e médio prazo): consiste em prever a cada mês, em um
horizonte de cinco anos, o custo da operação do sistema de modo que sempre haja água
suficiente nos reservatórios e que a carga seja atendida ao menor custo possível;



Modelo DECOMP (curto prazo): possibilita enxergar o sistema semanalmente com
menos incertezas quando comparado ao NEWAVE, diminuindo seu período de
planejamtento de duas a seis semanas;



Modelo DESSEM (curtíssimo prazo): o horizonte do planejamento da operação
corresponde a uma semana com operações de despacho individual de energia para cada
usina a cada meia hora.
Para cada etapa de planejamento, seja ela dividida em dias, semanas ou mês, o operador

tem que considerar qual será o menor custo da operação caso ocorra um determinado cenário.
Esse cenário é caracterizado pela quantidade de afluência, total de geração hidráulica e térmica,
o intercâmbio de energia entre as regiões do Brasil, visto que ele é praticamente todo interligado
ao SIN, e do custo do déficit de energia (ou não atendimento da carga). Quanto maior for o
horizonte de planejamento, maior será a incerteza de se chegar a um cenário planejado. Isso
ocorre pela imprecisão de previsões das afluências em cada etapa.
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O presente trabalho não pretende analisar o método como os modelos foram feitos, ou
seja, analisar seus códigos de programação, mas sim fazer um estudo a respeito das ações que
o ONS vem tomando nos últimos anos que levaram o Brasil a uma grave crise hídrica em 2014
e 2015.
3.8. Despacho de Energia Térmica
A quantidade de energia a ser despachada proveniente de usinas térmicas será
determinada pelos modelos utilizados pelo ONS, e depende de variáveis como: atual nível dos
reservatórios; da previsão de afluências; dos limites de intercâmbio entre regiões; e da carga
esperada. Estas informações são consolidadas no Programa Mensal da Operação – PMO. Este
documento faz uma síntese das previsões das variáveis que servirão de entrada para o modelo
de despacho de energia.


Energia Armazenada (EAR)

De acordo com o documento Acompanhamento Diário da Operação Hidroenergética do
Sistema Interligado Nacional – OPHS, energia armazenada é definida como a energia
disponível em um sistema de reservatórios, calculada a partir da energia produzível pelo volume
armazenado nos reservatórios em seus respectivos níveis operativos. A unidade de medida
correspondente à EAR pode ser dada em megawatt médio (MWméd) ou porcentagem da
energia armazenada máxima (%EARmáx). Neste trabalho será utilizado a unidade %EARmáx.
Para cada reservatório existe uma EAR correspondente, mas os modelos de despacho
utilizados pelo ONS atualmente enxergam os reservatórios separados por quatro regiões:
Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste. Portanto, cada região citada possui uma EAR. A
Figura 5 mostra o comportamento de uma curva de EAR ao longo do ano.
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Figura 5 - Energia armazenada em diferentes regiões.
Fonte: PMO, 2013; Autor.

O gráfico mostra qual foi o comportamento das curvas de EAR de cada região em 2013,
um ano antes da crise hídrica. É possível perceber que nas regiões mais tropicais Norte,
Nordeste, SE/CO há um período em que os reservatórios aumentam (dezembro – abril) e outro
em que ele diminui (maio – novembro), sendo chamados de período úmido e seco,
respectivamente. Já a região Sul apresenta comportamento oposto às demais regiões, o que se
pode considerar vantajoso para o sistema elétrico, pois enquanto uma região sofre com a
escassez de água no período seco, outra região do país pode suprir a carga com seus
reservatórios (respeitando os limites de transmissão de energia entre as regiões).


Energia Natural Afluente (ENA)

A Energia Natural Afluente, segundo o ONS, é a energia afluente a um sistema de
aproveitamentos hidrelétricos, calculada a partir da energia produzível pelas vazões naturais
afluentes a estes aproveitamentos, em seus níveis a 65% dos volumes úteis operativos. A ENA
é considerada um dos principais indicadores para a tomada de decisão quanto ao despacho de
energia térmica. A unidade correspondente à ENA pode ser em termos de MWméd ou da
porcentagem da Média de Longo Termo (%MLT), referentes à série histórica de vazões desde
1931.
Análogo ao que acontece com a EAR, os dados da ENA também são separados pelas
mesmas regiões. O gráfico da Figura 6 a seguir apresenta as energias naturais afluentes destas
regiões no ano de 2013:
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Figura 6 - Energia Natural Afluente separada por regiões.
Fonte: PMO, 2013; Autor.

Ao contrário do que se observa no gráfico da EAR, a ENA não apresenta períodos
mensais de aumento ou redução, mas pode-se dizer que a ENA é fruto de condições hidro
meteorológicas e apresenta caráter oscilatório.
Do ponto de vista da operação, seria interessante que a ENA fosse sempre igual ou maior
que 100 %MLT, pois isto diminuiria o problema advindo da imprevisibilidade das afluências e
resultaria em aumento dos reservatórios.


Limites de Intercâmbio de Energia

A partir dos gráficos de EAR e ENA é possível interpretar que as regiões do Brasil não
apresentam sempre as mesmas condições hidrológicas, sendo necessário constante troca de
energia entre elas de modo a otimizar o planejamento da operação, transferindo a energia
excedente de regiões com hidrologia favorável para aquelas onde a hidrologia foi desfavorável,
por exemplo (CCEE, 2013). Essa troca de energia se dá através do Mecanismo de Realocação
de Energia – MRE, que não será aprofundado neste trabalho.
Isto posto, os modelos NEWAVE e DECOMP devem utilizar o intercâmbio de energia
entre os subsistemas de modo a minimizar os custos da operação. Para isso, é imprescindível a
análise de previsão dos limites de intercâmbio de energia previstos para o período em questão,
como mostra a Figura 7, retirada do PMO. Estes limites são influenciados por intervenções na
malha de transmissão e restrições elétricas.
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Figura 7 - Limites de intercâmbio entre os subsistemas do SIN.
Fonte: PMO, abril 2016.



Previsão de Carga

A quantia de energia a ser despachada pelo ONS é função da carga prevista para o
período, visto que as distribuidoras têm que assegurar aos seus consumidores 100% da carga.
A variação de carga, em geral, depende da temperatura local, que acarreta ou não o acionamento
de ar condicionados; do desempenho industrial; e de atividades comerciais (ONS, 2015).


Potência Hidráulica Total Disponível no SIN

Para cada PMO realizado, os agentes de geração informam seus respectivos
cronogramas de manutenção. A compilação de todos os cronogramas resulta na disponibilidade
de potência hidráulica do SIN.
Uma vez conhecidos então o montante de energia armazenada, a previsão de afluências
e de carga, os limites de intercâmbio de energia e a potência hidráulica disponível no SIN, o
modelo de despacho gera relatórios que informam quanto de energia cada usina (hidrelétrica e
térmica) deverá gerar de modo a minimizar o custo total da operação.
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Em se tratando de usinas térmicas, o ONS considera quatro modalidades de despacho
de energia: ordem de mérito, garantia energética (ou fora da ordem de mérito), inflexibilidade
e restrição elétrica.


Despacho na Ordem de Mérito ou Despacho Energético

O despacho na ordem de mérito de custo é aquele que apresenta valor inferior ao CMO
da operação. Exemplo: se a última térmica ligada para suprir carga da região SE/CO tenha CVU
de R$ 200,00 / MWh, ou seja, o CMO também corresponde a R$ 200,00 / MWh, todos as usinas
que apresentarem despachos com custo abaixo deste valor estarão despachando na ordem de
mérito.


Despacho Fora da Ordem de Mérito ou Despacho por Segurança Energética

Esse modo de despacho se refere às térmicas que apresentam CVU superior ao CMO da
operação. Como no exemplo anterior, os despachos de energia de usinas com CVU maior que
R$ 200,00 / MWh seriam considerados fora da ordem de mérito. O ONS utiliza esta prática
com o objetivo de preservar ou aumentar os níveis dos reservatórios de água e seu custo é pago
através de Encargos de Serviço do Sistema – ESS.


Despacho por Inflexibilidade

No despacho por inflexibilidade, os agentes geradores impõem ao ONS ao final de cada
ano um cronograma que apresenta quanto cada usina deverá gerar no mínimo ao longo dos
próximos anos para suprir seus respectivos custos operativos ou possível indisponibilidade de
combustível no futuro.


Despacho por Restrição Elétrica

O despacho por restrição elétrica: ocorre quando há alguma restrição operativa que afeta
o atendimento da demanda em um subsistema ou a estabilidade do sistema. Essas restrições
operativas acarretam duas situações possíveis e também são custeados via ESS (CCEE, 2016):
I.

Constrained-on: a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara.
Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a
demanda de energia do subsistema. Neste caso, o Encargo de Serviços do Sistema - ESS
é usado para ressarcir a geração adicional da usina.
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II.

Constrained-off: a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições
operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para
ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.
Todavia o objetivo deste trabalho é voltado apenas para os despachos por ordem de

mérito e garantia energética, uma vez que estes são os únicos despachos que são controláveis
pelo ONS e que afetam diretamente na tarifa de energia do consumidor final.
Os modelos NEWAVE, DECOMP e DESSEM utilizados pelo ONS geram, então, um
relatório que determina quanto cada agente deve gerar no sistema hidrotérmico. Não obstante,
o ONS pode optar por não obedecer ao que os modelos sugerem e despachar energia fora da
ordem de mérito por conta própria, alegando que o motivo do despacho é para segurança
energética e aumento dos níveis do reservatório. A Figura 8 a seguir ilustra de modo geral um
exemplo de programação da operação térmica para a semana operativa de 15/08/2015 a
21/08/2015:

Figura 8 - Geração térmica divulgada na 3ª Semana Operativa de Agosto de 2015.
Fonte: PMO, agosto 2015.

Esta mesma semana operativa é dividida em despachos térmicos diários de energia por
usina, os quais são divulgados no Informativo Preliminar Diário da Operação – IPDO. A Figura
9 exemplifica quanto cada usina está prevista a gerar, o quanto foi gerado, e também as razões
do despacho no dia analisado:
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Figura 9 - Geração térmica divulgada na 3ª Semana Operativa de Agosto de 2015.
Fonte: IPDO, 14/08/2015, ONS.

3.9. Custo Marginal de Operação (CMO) e Preço de Liquidação das Diferenças
(PLD)
O Custo Marginal de Operação pode ser identificado a partir da seguinte pergunta: uma
vez atendido a carga esperada, quanto custaria ao sistema para acrescentar 1 MWh no SIN? A
resposta a esta pergunta irá depender de qual recurso o ONS utilizará para atender essa demanda
extra:(ONS, 2015)
I.

Água armazenada: caso o operador decida utilizar a água contida nos reservatórios, o
CMO será correspondente ao Valor da Água;

II.

Geração térmica: o custo para atendimento à carga extra será o custo da última térmica
ligada por ordem de mérito de custo;

III.

Vertimento turbinável: supondo que todos os reservatórios estejam 100% cheios e seja
necessário vertimento de água para verter a água excedente, o CMO torna-se zero;
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IV.

Recebimento: pelo fato do sistema elétrico brasileiro ser interligado, pode ser que a
energia extra a ser suprida venha a partir de outra localidade através do Mecanismo de
Realocação de Energia. Sendo assim, o CMO para essa determinada região será
correspondente ao CMO de onde a energia está sendo gerada;

V.

Corte de carga: em uma situação que haja necessidade de corte de carga, o CMO será
equivalente ao custo do déficit de energia, cujo valor varia dependendo da quantidade
de carga a ser cortada como mostra a Tabela 4

Tabela 4 - Valores de Custo do Déficit.

PATAMARES
CUSTO DE DÉFICIT
(% DE REDUÇÃO DE CARGA– RC)
(R$/MWh)
0% < 𝑅𝐶 ≤ 5%
1.571,42
5% < 𝑅𝐶 ≤ 10%
3.3390,08
10% < 𝑅𝐶 ≤ 20%
7.084,98
RC ≤ 20%
8.050,39
Fonte: ANEEL, 2015

A Figura 10 é um exemplo de como o CMO é divulgado no PMO. A figura representa
meramente o CMO para o mês de agosto de 2015, mas é comum que as regiões SE/CO, Norte
e Sul apresentem valores aproximados de CMO uma vez que há um grande fluxo de energia
entre estas regiões através do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE). Por outro lado, é
comum que a região Nordeste apresente CMO elevado devido a uma limitação existente de
linhas de transmissão entre este e as demais regiões.

Figura 10 - CMO do mês de agosto/2015 em valores médios semanais.
Fonte: PMO, agosto 2015.

Já o Preço de Liquidação das Diferenças corresponde ao preço que a energia é
comercializada no Mercado de Curto Prazo (MCP), ou mercado spot. Ele é calculado pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a partir das mesmas informações que o ONS
utiliza para o cálculo do CMO, mas o PLD possui um preço piso e teto que são estabelecidos
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anualmente pela ANEEL (ONS, 2015). Atualmente o preço piso do PLD custa R$ 30,25/MWh,
enquanto o teto vale R$ 422,56/MWh, que corresponde ao Custo Variável Unitário (CVU) mais
elevado da usina termoelétrica a gás natural. Portanto, é possível imaginar que o
comportamento do CMO e PLD sejam equivalentes no decorrer do ano, respeitando os preços
piso e teto do PLD como mostra a Figura 11.

Figura 11 - Evolução do PLD e do CMO na região SE/CO em 2013.
Fonte: PMO, 2013. Autor.

Cabe destacar também relação entre o CMO e a ENA a partir da Figura 12,
demonstrando a forte influência que que as vazões têm em cima do CMO:
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Figura 12 - Influência que a ENA possui em cima do CMO na região SE/CO.
Fonte: PMO, 2014; Autor.

3.10.

Mecanismos de Aversão ao Risco

O despacho de energia térmica é influenciado principalmente pela ENA esperada para
a semana operativa. Uma vez que a hidrologia pode não apresentar comportamentos como o
esperado, ou seja, uma hidrologia desfavorável com pouca ocorrência de chuvas, é necessário
que o Operador Nacional do Sistema utilize mecanismos para evitar que os reservatórios
deplecionem, podendo acarretar em um corte de carga, que gera ônus para o consumidor de
energia. O resultado desses mecanismos é o acionamento de térmicas para gerar energia fora
da ordem de mérito de custo. O valor dessa operação para garantir a segurança energética é
repassado aos consumidores via Encargos de Serviço do Sistema (ESS). De acordo com a
empresa de consultoria muito renomada no setor de energia PSR:
O ESS pode ser visto como uma quantificação econômica da defasagem entre a lógica
do Operador e do modelo computacional. Dado que os preços de curto prazo são
calculados com base no modelo computacional, o ESS também é uma medida da
ineficiência/ineficácia dos sinais econômicos que resulta desta defasagem (PSR, 2016,
pág. 5).

Desde o racionamento de energia em 2001, o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica
(CEPEL) do grupo Eletrobrás vem investindo em pesquisas que aperfeiçoem esses mecanismos
de aversão ao risco. A Figura 13 mostra o histórico dos mecanismos adotados, o PLD e os ESSs
correspondentes:
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Figura 13 - Evolução dos preços de curto prazo (PLD) e os Encargos de Serviços do Sistema gerados a
partir dos mecanismos de aversão ao risco utilizados.
Fonte: PSR, 2016.



Curva de Aversão ao Risco (CAR)
O mecanismo da Curva de Aversão ao Risco, utilizada até o ano de 2008, fazia uso de

linhas meta de %EAR que deveriam ser alcançadas para evitar que houvesse déficit de energia
mesmo considerando a pior previsão de afluências para os próximos períodos operativos como
mostra a Figura 14 (PSR, 2016). Caso a %EAR ultrapassasse o nível estipulado pela CAR,
haveria o acionamento de térmicas até que a %EAR voltasse à situação aceitável. Apenas no
início de 2008, devido ao atraso da estação úmida, foi necessário o acionamento de térmicas
para segurança energética (SILVA, 2012).

Figura 14 - Curva Bianual de Aversão ao Risco (CAR) da Região Sudeste/Centro-Oeste 2013/2014.
Fonte: Nota Técnica N° 082/2012, ONS.



Procedimentos Operativos de Curto Prazo (POCP)
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Os Procedimentos Operativos de Curto Prazo surgiram de modo a antecipar os
despachos térmicos previstos para ultrapassagem da CAR, alegando que a ultrapassagem de
níveis estabelecidos na CAR gera medidas adicionais ao despacho térmico como relaxamento
dos critérios de segurança elétrica e de uso múltiplo da água (ONS, 2008). Desse modo, os
POCP eram mecanismos suplementares ao mecanismo da CAR, e que foram utilizados até
setembro de 2013.
O problema gerado pelo POCP foi que o ONS passou a despachar térmicas fora da
ordem de mérito de custo (contrariando o que os modelos NEWAVE/DECOMP sugeriam) para
alcançar o Nível Meta estabelecido. Como resultado, o PLD passou a não representar o
verdadeiro custo da operação. Além disso, esses despachos eram custeados via ESS por todos
os consumidores, seja este livre ou cativo. A partir do uso dos POCP, pode-se dizer que o ONS
deixou de operar com o objetivo de minimizar o custo da operação: o critério adotado passou a
ser físico (nível dos reservatórios) (PSR, 2016).
Outra consequência do uso do mecanismo de POCP que é fundamental para o
desenvolvimento deste trabalho é que esse mecanismo fez com que não fosse mais interessante
pensar em contratos de energia a longo prazo, visto que ele reduz o PLD artificialmente,
favorecendo o mercado de curtíssimo prazo (ACL). A ausência de consumidores no ACR
implica em dificuldades de financiamento de novos projetos de geração, prejudicando a
expansão do Sistema, ou seja, comprometendo a eficácia dos estudos realizados pela EPE (PSR,
2016).

Figura 15 - Sequência de fatos decorrente da adoção do mecanismo de aversão ao risco CAR e POCP.
Fonte: Autor.



Conditional Value at Risk (CVaR) ou Valor Condicionado a um Dado Risco
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Desde o dia 27 de agosto de 2013, os modelos NEWAVE/DECOMP passaram a
internalizar o mecanismo de aversão ao risco – chamado de, sendo chamado de Conditional
Value at Risk (CVaR). Em sua metodologia, esse novo mecanismo busca dar maior ponderação
para os cenários com afluência menos favorável.
Desse modo, a aversão ao risco passou a ser uma aversão implícita ao modelo, uma vez
que se utiliza critérios físicos como armazenamento, risco de déficit, valor esperado de energia
não suprida, etc, para tomada de decisões (PSR, 2016).
Em outras palavras, o CVaR fez com que a função objetivo de otimização da operação
deixasse de ser minimização de custo, mas sim uma combinação de valores esperados para o
custo operacional. Anteriormente o CMO era calculado a partir da média de dois mil cenérios
hidrológicos (FAUSTINO, 2014):
2000

𝐶𝑀𝑂𝑗 = ∑

𝑖=1

𝐶𝑖,𝑗
2000

(2)

𝐶𝑖,𝑗 = Matriz dos 2000 cenérios hidrológicos mensais e seus CMOs
𝑖 = Cenério Hidrológico
𝑗 = mês do estudo
O que o CVaR faz é dar maior ponderação aos cenários de hidrologia desfavorável,
fazendo com que o CMO seja resultado de uma média ponderada dos cenários. O mecanismo
utiliza o parâmetro 𝜆 para determinar o grau de ponderação destes cenários e o 𝛼 como a
quantidade de cenários a receber esta ponderação.
(1 − λ) × E(CO) + λ CVaRα(CO)

(3)

λ = grau de ponderação dos cenários.
𝛼 = quantos cenários a receberem a ponderação.
𝐸(𝐶𝑂) = custos operacionais esperados.
A Figura 16 ilustra a diferença entre os mecanismos POCP e o CVaR, onde é válido
ressaltar os parâmetros α = 50% e λ = 25% (CEPEL, 2015). Na época de sua adoção,
diversos agentes elogiaram essa medida como a mais relevante para o setor elétrico em 2013.
Entretanto, recentemente em uma matéria do Canal Energia (30/03/2016), EPE e ONS
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começaram a ter divergências quanto aos parâmetros α e λ, pois do ponto de vista da EPE o
ONS está operando o sistema de forma muito conservadora (CANAL ENERGIA, 2016).

Figura 16 - Diferenças entre os mecanismos POCP e CVaR e a inclusão dos parâmetros 𝛂 e λ.
Fonte: CEPEL, 2015.

Assim, o CVaR imprime uma visão mais conservadora para o modelo, tornando o valor
futuro da água mais caro, logo, como o preço da água deve ser equivalente ao CVU da térmica
ligada mais cara, grande parte dos despachos que eram considerados fora da ordem de mérito
passaram a ser na ordem de mérito como mostra a Figura 17.

Figura 17 - Despachos térmicos dentro e fora da ordem de mérito em 2013.
Fonte: PMO, 2013. Autor.

Como é possível observar no gráfico, a partir da 36ª semana operativa de 2013
(momento em que adotou-se o CVaR) os despachos fora da ordem de mérito praticamente
zeraram e perduraram assim até a 19ª semana operativa de 2015 (02/05/2015), momento o qual
constatou-se que o mecanismo não foi o suficiente para mitigar a crise hídrica em 2014, sendo
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necessário a volta dos despachos fora da ordem de mérito como mostra o gráfico da Figura 18
a seguir para aumento dos níveis dos reservatórios.

Figura 18 - Despacho térmico dentro e fora da ordem de mérito em 2015.
Fonte: PMO, 2015. Autor.

Diante do exposto até aqui, fica claro que EPE e ONS estão com conflitos de interesse
quanto ao despacho de energia. Em razão disto este trabalho tem como objetivo aplicar a Teoria
do Agente-Principal entre esses dois órgãos responsáveis pelo planejamento e operação do setor
elétrico a fim de interpretar quais serão as consequências no futuro caso as divergências entre
esses dois órgãos persistam.

41

4. METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho foi focada na revisão bibliográfica sobre despachos de
energia em um sistema hidrotérmico assim como os papéis de cada órgão dentro do setor
elétrico e Toria dos Custos de Transação (TCT). Como o objetivo do trabalho é lidar com
diferentes perspectivas tanto da operação quanto do planejamento, definiu-se que os órgãos a
serem analisados na teoria do agente-principal seriam o ONS, representando a operação, e a
EPE, o planejamento da expansão de oferta. Foi feito um levantamento de ações que o ONS
vem tomando quanto ao despacho de térmicas desde a época do racionamento em 2001 até os
dias presentes, com foco no período entre 2013 e 2016 no subsistema Sudeste/Centro-Oeste.
Por fim será realizado entrevistas semi-estruturadas com especialistas no asunto dos dois órgãos
a fim de dirimir informações relativas à operação do sistema custo. Dados primários e
secundários também serão utilizados.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do racionamento de energia elétrica em 2001, o ONS passou a adotar
mecanismos de aversão ao risco no seu modelo de despacho de energia de modo a garantir que
haja sempre energia suficiente nos reservatórios para evitar ter riscos de déficit de energia acima
de 5%.
O controle dos reservatórios nos diferentes subsistemas do SIN (SE/CO, Nordeste,
Norte e Sul) foi feito a partir dos despachos fora da ordem de mérito de custo (ou garantia
energética). Até agosto de 2013, estes despachos eram realizados fora da modelagem do modelo
NEWAVE/DECOMP, o que provocava uma discordância entre o CMO divulgado nos
Programas Mensais da Operação (PMO) e o CMO real da operação. Essa diferença era rateada
entre todos os consumidores via Encargos de Serviço do Sistema, tornando mais vantajoso para
o consumidor buscar energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL). A partir da presença
de assimetria da informação na valoração do CMO, torna-se interessante utilizar o arcabouço
teórico do Agente-Principal para interpretar o conflito de interesses entre operação (ONS) e
planejamento (EPE).
Com o objetivo de tornar a operação mais transparente, o ONS aprimorou o mecanismo
de aversão ao risco para o CVaR, que internalizou ao modelo de despacho de energia uma
ponderação maior nas previsões de cenários com piores afluências. Com isso os despachos fora
da ordem de mérito que eram responsáveis pela diferença entre o CMO do PMO e o CMO real
passou a ser considerado na ordem de mérito. Isto fez com que a operação se tornasse mais
cara, despachando-se térmicas antecipadamente ao período crítico, mas por outro lado tornou o
sistema mais robusto e transparente.
Entretanto, 2014 foi vítima de um ano hidrologicamente desfavorável, ou com poucas
afluências. Mesmo com o uso do mecanismo de aversão ao risco CVaR, o despacho térmico na
ordem de mérito não foi suficiente para evitar que os reservatórios deplecionassem, quase
chegando a níveis de déficit de energia ao final do ano. Esse trauma causado pelos baixos níveis
dos reservatórios fez com que o ONS adotasse novamente em 2015 os despachos fora da ordem
de mérito para recuperar a seca nos reservatórios. Fazendo com que o contexto do despacho de
energia e a insegurança dos consumidores fosse parecido com o período em que eram utilizados
os Procedimentos de Operação de Curto Prazo (PCOP), de 2008 a agosto de 2013.
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O problema é que do ponto de vista da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que é
responsável pelo planejamento da expansão de oferta de energia, os despachos fora da ordem
de mérito a atrapalha no âmbito do planejamento, uma vez que a EPE utiliza o indicador do
CMO como referência para seus estudos. Entretanto, pelo fato de haver inconsistências com o
CMO real, o planejamento acaba também sendo afetado negativamente. Portanto torna-se
imprescindível a interpretação e análise do Agente-Principal entre os órgãos, pois o conflito de
interesses e a assimetria de informação prejudica na tomada de decisão do Principal para
planejamento da expansão energética.
Segundo Luiz Augusto Barroso, atual presidente da EPE, a precificação da energia é
essencial para a eficácia do setor elétrico. A existência de preços implícitos na geração de
energia afeta na contabilização e a liquidação da energia na CCEE; decisões de contratação e
gerência de risco de consumidores livres; tarifas de consumidores no ACR; gerência de risco
para investidores em nova capacidade hidrelétrica; critério de seleção de projetos em leilões de
energia, etc.
Aplicando a teoria do agente-principal nesse contexto, o ONS faz o papel do agente,
enquanto a EPE o do principal. É importante que o agente opere de modo a contribuir com os
interesses do principal para que não haja conflitos dentro da “agência”. Por outro lado, o ONS
detém informações sigilosas (devido ao código fechado dos modelos NEWAVE/DECOMP) e
mais completas a respeito da operação que a EPE. Ele reconhece a limitação de seus modelos
e sabe o que deve ser feito para solucionar essa limitação mesmo que não agrade o principal. A
partir de então, surge uma assimetria da informação que instabiliza a relação entre não só os
dois órgãos, mas também a ANEEL, que também se posicionou pelo fim dos despachos fora da
ordem de mérito devido à situação confortável em que estão os atuais níveis de reservatório,
oferta e demanda de energia (CMSE, 2016).
Em reuniões ordinárias realizadas pelo CMSE, onde há participação de representantes
dos demais órgãos, agências e empresas estatais que são afetadas pelo despacho de energia
(MME, ANEEL, CCEE, ONS, EPE, ANP, ELETROBRAS), o ONS e o CEPEL sugerem CVU
limite de usinas térmicas que serão acionadas na ordem de mérito visando chegar a um
determinado nível de reservatório ao final do período seco. Os membros da reunião podem
aceitar ou não a sugestão do operador. Esta informação é importante como transparência, pois
fornece uma base para o despacho de energia e a formação do CMO e PLD, mas ainda assim é
possível que o ONS opte por despachar mais energia fora da ordem de mérito. Aqui é possível
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identificar o quanto os demais órgãos do setor são reféns das informações que apenas o agente
possui, implicando no problema de seleção adversa da teoria do agente-principal.
A partir do acompanhamento do despacho térmico em 2016, como mostra a Figura 19,
percebe-se que desde o início do ano o despacho por segurança energética vem decrescendo,
enquanto o despacho por ordem de mérito volta a ser utilizado em sua maioria pelo modelo e a
quantidade de energia térmica total foi reduzida. Isso demonstra que as tomadas de decisão pelo
ONS tiveram efeito positivo quanto à elevação dos níveis dos reservatórios da região SE/CO,
que pode ser observado na Figura 20. Consequentemente, o fornecimento de energia para a
região se tornou mais seguro quando comparado com os anos anteriores de 2014 e 2015. Em
outras palavras, diminuiu-se o risco de déficit de energia da região SE/CO.
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Figura 19 - Despacho térmico na região SE/CO em 2016.
Fonte: PMO, 2016. Autor.
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Energia Armazenada - REGIÃO SE/CO
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Figura 20 - Energia Armazenada na região SE/CO nos últimos anos.
Fonte: PMO, 2016. Autor.

A questão que surge, então, é se as decisões tomadas pelo ONS ao longo de 2014 e 2015
tiveram efeitos significativos no planejamento da expansão da geração do setor elétrico.
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6. CONCLUSÃO
O despacho de energia elétrica no Brasil é uma questão extremamente complexa devido
à dimensão do país, da centralização do despacho e da elevada participação hídrica na matriz
energética (aproximadamente 65%). A imprevisibilidade das afluências torna o sistema elétrico
muito sensível, sendo necessário maior ou menor despacho de energia térmica para compensar
essa sensibilidade. Os despachos térmicos fora da ordem de mérito realizados para elevar o
nível dos reservatórios e garantir segurança energética vem impactando nas relações entre os
órgãos que regem o setor elétrico, que possuem diferentes perspectivas quanto à operação.
Além disso, a presença de um custo implícito na energia – diferença entre o CMO divulgado e
o real – vem afetando instrumentos e procedimentos importantes a partir da assimetria da
informação no planejamento, que se torna impreciso diante de decisões tomadas pelo Agente;
na comercialização da energia, onde o preço da energia não reflete o real custo da operação; e
da expansão da energia, uma vez que o Custo Marginal de Expansão é reflexo do Custo
Marginal de Operação.
Diante desse contexto é que surge a relevância de estudos como a Teoria do AgentePrincipal que busque promover maior diálogo entre as partes de modo a alcançar um objetivo
comum que seja bom tanto para o Agente quanto para o Principal e faça com que o Setor
Elétrico Brasileiro adquira maior estabilidade.
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7. PERSPECTIVA PARA O TCC 2
Para o Trabalho de Conclusão de Curso 2, mensurar-se-á o impacto dos despachos
térmico fora da ordem de mérito no planejamento da expansão do setor elétrico e continuação
da aplicação da teoria do Agente-Principal a partir de entrevistas com especialistas dos
diferentes órgãos do setor elétrico que influenciam no despacho de energia.
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ANEXO I
Neste anexo estão inseridas as atribuições legais de cada órgão do setor elétrico.


Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) – DECRETO Nº 3.520, DE 21
DE JUNHO DE 2000.

Art. 1o O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, criado pela Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, é
órgão de assessoramento do Presidente da República para a formulação de políticas e diretrizes de energia,
destinadas a:
I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade com o disposto na
legislação aplicável e com os seguintes princípios:
II - assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas
ou de difícil acesso do País, submetendo as medidas específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem
criação de subsídios, observado o disposto no parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.478, de 1997;
III - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do País, considerando as fontes
convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis;
IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do carvão, da energia
termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia proveniente de outras fontes
alternativas;” (Redação dada pelo Decreto nº 5.793, de 29.5.2006)
V - estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a atender às necessidades de consumo interno
de petróleo e seus derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema
Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de
Combustíveis, de que trata o art. 4o da Lei no 8.176, de 8 de fevereiro de 1991.



Comitê de Monitoramento de Segurança Energética (CMSE) – Decreto Nº 5.175
de 9 de agosto de 2004.

Art. 3o Compete ao CMSE as seguintes atribuições:
I - acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização,
importação e exportação de energia elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados;
II - avaliar as condições de abastecimento e de atendimento, relativamente às atividades referidas no inciso I deste
artigo, em horizontes pré-determinados;
III - realizar periodicamente análise integrada de segurança de abastecimento e atendimento ao mercado de energia
elétrica, de gás natural e petróleo e seus derivados, abrangendo os seguintes parâmetros, dentre outros:
IV - identificar dificuldades e obstáculos de caráter técnico, ambiental, comercial, institucional e outros que afetem,
ou possam afetar, a regularidade e a segurança de abastecimento e atendimento à expansão dos setores de energia
elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados; e
V - elaborar propostas de ajustes, soluções e recomendações de ações preventivas ou saneadoras de situações
observadas em decorrência da atividade indicada no inciso IV, visando à manutenção ou restauração da segurança
no abastecimento e no atendimento eletroenergético, encaminhando-as, quando for o caso, ao Conselho Nacional
de Política Energética - CNPE.



Ministério de Minas e Energia (MME) - DECRETO Nº 7.798, DE 12 DE SETEMBRO DE
2012

O MME é um órgão do governo federal responsável pela condução de políticas energéticas do
país. No contexto desse trabalho, destacam-se duas secretarias do MME que são voltadas para
o setor elétrico: a Secretaría de Energia Elétrica (SEE) e a Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Energético (SPE), às quais competem:
Art. 19. À Secretaria de Energia Elétrica compete:
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I - monitorar a expansão dos sistemas elétricos para assegurar o equilíbrio entre oferta e demanda, conforme as
políticas governamentais;
II - monitorar o desempenho dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, considerados
os aspectos de continuidade e segurança;
III - coordenar o desenvolvimento de modelos e mecanismos para monitorar a expansão dos sistemas elétricos e o
desempenho da operação;
IV - acompanhar as ações de integração elétrica com os países vizinhos, nos termos dos acordos internacionais
firmados;
V - participar na formulação de política tarifária e no acompanhamento da sua implementação, tendo como
referências a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes setoriais;
VI - coordenar as ações de comercialização de energia elétrica no território nacional e nas relações com os países
vizinhos;
VII - gerenciar programas e projetos institucionais relacionados ao setor de energia elétrica, promovendo a
integração setorial no âmbito governamental;
VIII - participar na formulação da política de uso múltiplo de recursos hídricos e de meio ambiente, por meio de
acompanhamento de sua implementação e garantia da expansão da oferta de energia elétrica de forma sustentável;
IX - articular os agentes setoriais e os órgãos de meio ambiente e de recursos hídricos, para viabilizar a expansão
e funcionamento dos sistemas elétricos;
X - funcionar como núcleo de gerenciamento dos programas e projetos em sua área de competência; e
XI - prestar assistência técnica ao CNPE e ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.
Art. 15. À Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético compete:
I - desenvolver ações estruturantes de longo prazo para a implementação de políticas setoriais;
II - assegurar a integração setorial no âmbito do Ministério;
III - promover a gestão dos fluxos de energia e dos recursos integrados de energia;
IV - apoiar e estimular a gestão da capacidade energética nacional;
V - coordenar o sistema de informações energéticas;
VI - coordenar os estudos de planejamento energético setorial;
VII - promover e apoiar a articulação do setor energético;
VIII - apontar as potencialidades do setor energético para políticas de concessões e acompanhar a implementação
dos procedimentos de concessão pelas secretarias finalísticas e os contratos decorrentes;
IX - orientar e estimular os negócios sustentáveis de energia;
X - coordenar ações e programas de desenvolvimento energético, em especial nas áreas de geração de energia
renovável e de eficiência energética;
XI - promover estudos e tecnologias de energia;
XII - prestar assistência técnica ao CNPE;
XIII - articular-se com os órgãos e entidades integrantes do sistema energético, incluídos agentes colegiados,
colaboradores e parceiros;
XIV - propor mecanismos de relacionamento com a EPE e definir diretrizes para a prestação de serviços ao
Ministério e ao setor;
XV - coordenar ações de gestão ambiental para orientar os procedimentos licitatórios do setor energético e
acompanhar as ações decorrentes;
XVI - coordenar, quando couber, o processo de outorgas de concessões, autorizações e permissões de uso de bem
público para serviços de energia elétrica; e
XVII - funcionar como núcleo de gerenciamento de programas e projetos em sua área de competência.
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Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – DECRETO Nº 5.184 DE 16 DE
AGOSTO DE 2004.

Art. 6o Compete à EPE:
I - realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;
II - elaborar e publicar o balanço energético nacional;
III - identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos;
IV - dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios compartilhados com
países limítrofes;
V - realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos;
VI - obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às licitações envolvendo
empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica selecionados;
VII - elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de
energia elétrica de curto, médio e longo prazos;
VIII - promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no
Brasil, visando à auto-suficiência sustentável;
IX - promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados e
produtos petroquímicos;
X - desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e sócio-ambiental para os
empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis;
XI - efetuar o acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados por agentes
interessados e devidamente autorizados;
XII - elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil;
XIII - desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente de fontes renováveis;
XIV - dar suporte e participar nas articulações visando à integração energética com outros países;
XV - promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético
ambientalmente sustentável, inclusive de eficiência energética;
XVI - promover planos de metas voltadas para a utilização racional e conservação de energia, podendo estabelecer
parcerias de cooperação para este fim;
XVII - promover estudos voltados a programas de apoio para a modernização e capacitação da indústria nacional,
visando maximizar a participação desta no esforço de fornecimento dos bens e equipamentos necessários para a
expansão do setor energético; e
XVIII - desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão mineral nacional.
§ 1o Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a formulação, o planejamento e a implementação
de ações do Ministério de Minas e Energia, no âmbito da política energética nacional.
§ 2o Para o desempenho de suas competências, a EPE deverá, dentre outros:
I - promover acordo operacional com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, com a finalidade de receber
elementos e subsídios necessários ao desenvolvimento das atividades relativas ao planejamento do setor elétrico;
II - manter intercâmbio de dados e informações com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Agência
Nacional de Águas - ANA, Agência Nacional do Petróleo - ANP e com a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica - CCEE, observada a regulamentação específica quanto à guarda e ao sigilo de tais dados;
III - participar do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE, conforme regulamentação específica;
IV - calcular a garantia física dos empreendimentos de geração;
V - submeter ao Ministério de Minas e Energia a relação de empreendimentos de geração e correspondentes
estimativas de custos, que integrarão, a título de referência, os leilões de energia de que trata o art. 12 do Decreto
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no 5.163, de 30 de julho de 2004, bem como, quando for o caso, a destinação da energia elétrica dos
empreendimentos hidrelétricos habilitados a tomar parte nesses leilões;
VI - habilitar tecnicamente e cadastrar os empreendimentos de geração que poderão ser incluídos nos leilões de
energia elétrica proveniente de novos empreendimentos, de que trata o inciso II do § 5o do art. 2o da Lei no 10.848,
de 15 de março de 2004; e
VII - calcular o custo marginal de referência que constará dos leilões de compra de energia previstos na Lei no
10.848, de 2004.



Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – DECRETO Nº 2.335, DE 6 DE
OUTUBRO DE 1997.

Art. 4º À ANEEL compete:
I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração de energia elétrica e o aproveitamento
dos potenciais de energia hidráulica;
II - incentivar a competição e supervisioná-la em todos os segmentos do setor de energia elétrica;
III - propor os ajustes e as modificações na legislação necessários à modernização do ambiente institucional de sua
atuação;
IV - regular os serviços de energia elétrica, expedindo os atos necessários ao cumprimento das normas
estabelecidas pela legislação em vigor;
V - regular e fiscalizar a conservação e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, bem como a
utilização dos reservatórios de usinas hidrelétricas;
VI - regular e fiscalizar, em seu âmbito de atuação, a geração de energia elétrica oriunda de central nuclear;
VII - aprovar metodologias e procedimentos para otimização da operação dos sistemas interligados e isolados,
para acesso aos sistemas de transmissão e distribuição e para comercialização de energia elétrica;
VIII - fixar critérios para cálculo do preço de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição e arbitrar seus
valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos, de modo a garantir aos requerentes o livre
acesso, na forma da lei;
IX - incentivar o combate ao desperdício de energia no que diz respeito a todas as formas de produção, transmissão,
distribuição, comercialização e uso da energia elétrica;
X - atuar, na forma da lei e do contrato, nos processos de definição e controle dos preços e tarifas, homologando
seus valores iniciais, reajustes e revisões, e criar mecanismos de acompanhamento de preços;
XI - autorizar a transferência e alteração de controle acionário de concessionário, permissionário ou autorizado de
serviços ou instalações de energia elétrica;
XII - autorizar cisões, fusões e transferências de concessões;
XIII - articular-se com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e gás natural para elaboração de critérios
de fixação dos preços de transporte desses combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica, e para
arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos;
XIV - fiscalizar a prestação dos serviços e instalações de energia elétrica e aplicar as penalidades regulamentares
e contratuais;
XV - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas dos contratos de concessão
ou de permissão e do ato da autorização;
XVI - estimular a melhoria do serviço prestado e zelar, direta e indiretamente, pela sua boa qualidade, observado,
no que couber, o disposto na legislação vigente de proteção e defesa do consumidor;
XVII - intervir, propor a declaração de caducidade e a encampação da concessão de serviços e instalações de
energia elétrica, nos casos e condições previstos em lei e nos respectivos contratos;
XVIII - estimular a organização e operacionalização dos conselhos de consumidores e comissões de fiscalização
periódica compostas de representantes da ANEEL, do concessionário e dos usuários, criados pelas Leis nºs 8.631,
de 4 de março de1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
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XIX - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionários, permissionários, autorizados,
produtores independentes e autoprodutores, entre esses agentes e seus consumidores, bem como entre os usuários
dos reservatórios de usinas hidrelétricas;
XX - articular-se com outros órgãos reguladores do setor energético e da administração federal sobre matérias de
interesse comum;
XXI - promover a articulação com os Estados e Distrito Federal para o aproveitamento energético dos cursos de
água e a compatibilização com a Política Nacional de Recursos Hídricos;
XXII - dar suporte e participar, em conjunto com outros órgãos, de articulação visando ao aproveitamento
energético dos rios compartilhados com países limítrofes;
XXIII - estimular e participar das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico necessárias ao setor de
energia elétrica;
XXIV - promover intercâmbio com entidades nacionais e internacionais;
XXV - estimular e participar de ações ambientais voltadas para o benefício da sociedade, bem como interagir com
o Sistema Nacional de Meio Ambiente em conformidade com a legislação vigente, e atuando de forma harmônica
com a Política Nacional de Meio Ambiente;
XXVI - determinar o aproveitamento ótimo do potencial de energia hidráulica, em conformidade com os §§ 2º e
3º do art. 5.o da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
XXVII - diminuir os limites de carga e tensão de consumidores, para fins de escolha do seu fornecedor de energia
elétrica, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995;
XXVIII - expedir as outorgas dos direitos de uso dos recursos hídricos para fins de aproveitamento dos potenciais
de energia hidráulica, em harmonia com a Política Nacional de Recursos Hídricos;
XXIX - extinguir a concessão e a permissão de serviços de energia elétrica, nos casos previstos em lei e na forma
prevista no contrato;
XXX - elaborar editais e promover licitações destinadas à contratação de concessionários para aproveitamento de
potenciais de energia hidráulica e para a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica;
XXXI - emitir atos de autorização para execução e exploração de serviços e instalações de energia elétrica;
XXXII - celebrar, gerir, rescindir e anular os contratos de concessão ou de permissão de serviços de energia elétrica
e de concessão de uso de bem público relativos a potenciais de energia hidráulica, bem como de suas prorrogações;
XXXIII - organizar e manter atualizado o acervo das informações e dados técnicos relativos às atividades
estratégicas do serviço de energia elétrica e do aproveitamento da energia hidráulica;
XXXIV - expedir as autorizações para a realização de estudos, anteprojetos e projetos, nos termos dos §§ 1º e 2º
do art. 28 da Lei nº 9.427, de 1996, e do art. 1º da Lei nº 6.712, de 5 de novembro de 1979, estipulando os valores
das respectivas cauções;
XXXV - declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou de instituição de servidão administrativa, dos
bens necessários à execução de serviço ou instalação de energia elétrica, nos termos da legislação específica;
XXXVI - desenvolver atividades de hidrologia relativas aos aproveitamentos de energia hidráulica e promover seu
gerenciamento nos termos da legislação vigente;
XXXVII - cumprir e fazer cumprir o Código de Águas, na área de sua responsabilidade;
XXXVIII - regulamentar e supervisionar as condições técnicas e administrativas necessárias à descentralização de
atividades;
XXXIX - celebrar convênios de cooperação, em especial com os Estados e o Distrito Federal, visando à
descentralização das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização, mantendo o
acompanhamento e avaliação permanente da sua condução;
XL - definir e arrecadar os valores relativos à compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica, nos termos da legislação vigente, fiscalizando seu recolhimento;
XLI - arrecadar os valores relativos aos "royalties" devidos pela Itaipu Binacional ao Brasil e de outros
aproveitamentos binacionais, nos termos dos regulamentos próprios definidos em acordos internacionais firmados
pelo Governo brasileiro e fiscalizar seus recolhimentos e utilizações;
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XLII - apurar e arrecadar os valores da taxa de fiscalização instituída pela Lei nº 9.427, de 1996, na conformidade
do respectivo regulamento;
XLIII - fixar os valores da cota anual de reversão, da cota das contas de consumo de combustíveis fósseis, das
cotas de reintegração dos bens e instalações em serviço e outras transferências de recursos aplicadas ao setor de
energia elétrica, e fiscalizar seus recolhimentos e utilizações, quando for o caso.



Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) - DECRETO Nº 5.081, DE 14
DE MAIO DE 2004.

Art. 3o Sem prejuízo de outras funções atribuídas pelo Poder Concedente, constituirão atribuições do ONS, a
serem exercidas privativamente pela Diretoria:
I - o planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado da geração, com vistas à otimização do
Sistema Interligado Nacional - SIN;
II - a supervisão e a coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos, a supervisão e o controle da
operação do SIN e das interligações internacionais;
III - a contratação e a administração de serviços de transmissão de energia elétrica e as respectivas condições de
acesso, bem como dos serviços ancilares;
IV - a proposição ao Poder Concedente das ampliações de instalações da Rede Básica, bem como de reforços do
SIN, a serem considerados no planejamento da expansão dos sistemas de transmissão;
V - a proposição de regras para a operação das instalações de transmissão da Rede Básica do SIN, mediante
processo público e transparente, consolidadas em Procedimentos de Rede, a serem aprovadas pela ANEEL,
observado o disposto no art. 4o, § 3o, da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
VI - a divulgação dos indicadores de desempenho dos despachos realizados, a serem auditados semestralmente
pela ANEEL.
§ 1o Para a realização das atribuições tratadas no caput, o ONS deverá, entre outros:
I - manter acordo operacional com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE de que trata o art. 4o
da Lei no 10.848, de 2004, visando ao estabelecimento das condições de relacionamento técnico-operacional entre
as duas entidades, para o desenvolvimento das atividades que lhes competirem, naquilo que for cabível;
II - manter acordo operacional com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, com a finalidade de prover elementos
e subsídios necessários ao desenvolvimento das atividades relativas ao planejamento do setor elétrico, nos termos
da Lei no 10.847, de 15 de março de 2004.



Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) – DECRETO Nº
5.177 DE 12 DE AGOSTO DE 2004.

Art. 2o A CCEE terá, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - promover leilões de compra e venda de energia elétrica, desde que delegado pela ANEEL;
II - manter o registro de todos os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR e os
contratos resultantes dos leilões de ajuste, da aquisição de energia proveniente de geração distribuída e respectivas
alterações;
III - manter o registro dos montantes de potência e energia objeto de contratos celebrados no Ambiente de
Contratação Livre - ACL;
IV - promover a medição e o registro de dados relativos às operações de compra e venda e outros dados inerentes
aos serviços de energia elétrica;
V - apurar o Preço de Liquidação de Diferenças - PLD do mercado de curto prazo por submercado;
VI - efetuar a contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados e a liquidação financeira dos
valores decorrentes das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo;
VII - apurar o descumprimento de limites de contratação de energia elétrica e outras infrações e, quando for o caso,
por delegação da ANEEL, nos termos da convenção de comercialização, aplicar as respectivas penalidades; e

57

VIII - apurar os montantes e promover as ações necessárias para a realização do depósito, da custódia e da execução
de garantias financeiras relativas às liquidações financeiras do mercado de curto prazo, nos termos da convenção
de comercialização.
IX - efetuar a estruturação e a gestão do Contrato de Energia de Reserva, do Contrato de Uso da Energia de Reserva
e da Conta de Energia de Reserva;e (Incluído pelo Decreto nº 6.353, de 2008)
X - celebrar o Contrato de Energia de Reserva - CER e o Contrato de Uso de Energia de Reserva - CONUER.
(Incluído pelo Decreto nº 6.353, de 2008)
XII - efetuar a estruturação, a gestão e a liquidação financeira da Conta no Ambiente de Contratação Regulada CONTA-ACR, realizando as atividades necessárias para sua constituição e operacionalização; e (Redação dada
pelo Decreto nº 8.401, de 2015)
XIII - efetuar a estruturação, a gestão e a liquidação financeira da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras
Tarifárias, realizando as atividades necessárias para sua constituição e operacionalização. (Incluído pelo Decreto
nº 8.401, de 2015)
§ 1o Para a realização das atribuições tratadas neste Decreto, a CCEE deverá:
I - manter o sistema de coleta de dados de energia elétrica, a partir de medições, e o registro de informações
relativas às operações de compra e venda;
II - manter o sistema de contabilização e de liquidação financeira;
III - celebrar acordo operacional com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, estabelecendo o
relacionamento técnico-operacional entre as duas entidades;
IV - manter intercâmbio de dados e informações com a ANEEL e com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE,
observada a regulamentação específica quanto à guarda e ao sigilo de tais dados; e
V - manter contas-correntes específicas para depósito e gestão de recursos financeiros advindos da aplicação de
penalidades e para outras finalidades específicas.
VI - manter a Conta de Energia de Reserva - CONER.

(Incluído pelo Decreto nº 6.353, de 2008)

VII - criar e manter a CONTA-ACR; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.401, de 2015)
VIII - criar e manter a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias. (Incluído pelo Decreto nº 8.401,
de 2015)
§ 2o A ANEEL deverá estabelecer mecanismos para que os concessionários, permissionários e autorizados de
transmissão e outros agentes vinculados a serviços e instalações de energia elétrica, quando cabível, forneçam os
dados necessários ao processo de contabilização do mercado de curto prazo.
§ 3o As operações realizadas no âmbito da CCEE deverão ser objeto de auditoria independente, nos termos da
convenção de comercialização.

