
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade de Brasília - UnB 
Faculdade UnB Gama - FGA 

Curso de Engenharia Energia 
 

 

 
 

 

 

ESTUDO DA GARANTIA FÍSICA EM 
EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS 

BASEADOS EM FONTES RENOVÁVEIS 
 

 

 

 

 

Autor: Priscilla Cardoso Villela  
Orientador: Jorge Cormane 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasília, DF 

2015



2 

 

 

 
PRISCILLA CARDOSO VILLELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO: ESTUDO DA GARANTIA FÍSICA EM EMPREENDIMENTOS 

ENERGÉTICOS BASEADOS EM FONTES RENOVÁVEIS  
 
 
 
 
 
 

Monografia submetida ao curso de 
graduação em Engenharia de 
Energia da Universidade de Brasília, 
como requisito parcial para obtenção 
do Título de Bacharel em 
Engenharia de Energia. 
 
Orientador: Doutor Jorge Cormane 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, DF 
2015 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP – Catalogação Internacional da Publicação*  

 

Villela, Priscilla Cardoso Nome Autor. 

Estudo da Garantia Física em empreendimentos 

energéticos baseados em fontes renováveis/ Priscilla 

Cardoso Villela. Brasília: UnB, 2015. 33 p. : il. ; 29,5 cm. 

 

Monografia (Graduação) – Universidade de Brasília 

Faculdade do Gama, Brasília, 2015. Orientação: Jorge 

Cormane. 

 

1. Garantia Física. 2. Energia Firme. 3. Energia Assegurada I. 

Cormane, Jorge. II. Estudo da Garantia Física em 

empreendimentos energéticos baseados em fontes renováveis. 

 

CDU Classificação 

 

 



4 

 

 
 

ESTUDO DA GARANTIA FÍSICA EM EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS 
BASEADOS EM FONTES RENOVÁVEIS  

 
PRISCILLA VILLELA 

 
 

Monografia submetida como requisito parcial para obtenção do Título de 
Bacharel em Engenharia de Energia da Faculdade UnB Gama - FGA, da 
Universidade de Brasília, em ___/___/___ apresentada e aprovada pela banca 
examinadora abaixo assinada: 
 

 
 
 
 

Prof. Doutor: Jorge Cormane, UnB/ FGA 
Orientador 

 
 
 

Prof. Doutora: Paula Meyer, UnB/ FGA 
Membro Convidado 

 
 
 

Mestre: Ana Quitéria Nunes Martins, MPF/ PGR 
Membro Convidado 

 

 

 

Brasília, DF 
2015 



5 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Depois de longos quatro anos e meio de faculdade começo a ver a 
chamada luz no fim do túnel (como o tempo passou rápido) e estou, mais do 
que nunca, perto de formar e é claro que preciso agradecer a algumas pessoas 
que me ajudaram tantas vezes.  

Para começar, tenho que agradecer a Deus, por permitir que eu 
chegasse até aqui, por ter me sustentado em momentos que eu não tinha mais 
forças para estudar e por cuidar de todos os meus passos. 

A minha família (White, Leci e Amanda) que foram as pessoas que 
mais me incentivaram e me apoiaram, foram eles que se orgulhavam das 
minhas vitórias e me sustentaram nas minhas derrotas, nunca deixaram de 
acreditar em mim e na minha capacidade. Por isso dedico a minha formação e 
o meu futuro pessoal e profissional a eles, a quem amo tanto. 

Aos meus tios, primos e avos que junto com a minha família formam a 
minha base e foram responsáveis pela minha criação, posso dizer que, o que 
sou hoje, é, em grande parte, por culpa deles. Não poderia deixar de agradecer 
em especial a minha tia Darlene que me permitiu carinhosamente ficar 
hospedada na casa dela durante os períodos de aula, para que fosse mais fácil 
conciliar o estagio e a faculdade.  

Tenho muito a agradecer aos meus amigos que fizeram das minhas 
idas ao Gama muito menos chatas, me ajudaram a fazer aqueles trabalhos 
terríveis, viraram noites estudando, me deram conselhos, me escutaram 
quando tudo que eu queria era reclamar e, é claro, estiveram comigo nos 
momentos de lazer. Poderia citar inúmeros deles, por inúmeros motivos, mas 
alguns eu tenho que citar nominalmente, porque me ajudaram na elaboração 
deste documento, são eles: Adriana, Angélica, Carolina e Filipe. 

Queria agradecer a minha Psicóloga Janaina que considero como 
amiga que me ajudou e vem me ajudando, e também ao meu orientador Jorge 
que com muita paciência me auxiliou no desenvolvimento deste material e me 
ensinou não apenas a matéria que era preciso aprender para passar nas 
matérias, mas me ensinou lições que levarei para a vida toda e, acima de tudo, 
acreditou no meu trabalho. 

Obrigada, de verdade, a todos por tudo que vocês fizeram e fazem por 
mim, esse trabalho de conclusão de curso é para e por vocês.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

RESUMO 
 

 

 

Este trabalho consiste em um estudo do conceito da Garantia Física (GF) e 
suas implicações sobre os novos empreendimentos energéticos, no Brasil, 
dado que é valorada e comercializada através de contratos. Mediante uma 
analise bibliográfica sobre a divisão e a organização do setor energético, 
separado em Ambiente de Contratação Livre, onde são realizados os contratos 
bilaterais, Ambiente de Contratação Regulado, onde são realizados leilões de 
compra e venda de energia, firmando contratos que visam menores preços e 
Mercado de Curto Prazo, onde são liquidadas as diferenças entre a GF vendida 
e a quantidade de energia efetivamente gerado. O planejado do setor fica a 
cargo da Empresa de Pesquisa Energética, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia e a Agencia Nacional de Energia Elétrica, que realizam os cálculos, 
homologam os valores e regulamentam o mercado como um todo. Ficando a 
cargo do Operados Nacional do Sistema a função de organizar e coordenar a 
operação, de modo a otimizar os recursos e garantir o equilíbrio entre a oferta e 
a demanda, visto que a energia elétrica é um produto que não pode ser 
estocado de forma economicamente viável. A forma mais adequada para que 
haja uma garantia de energia no futuro é através do potencial de geração, para 
as hidrelétricas é represada a água e para as Termelétricas é estocado 
combustível. No caso de usinas que não podem guardar seus recursos, são 
despachadas na base e sua GF é calculada conforme a disponibilidade para 
geração, assumindo um determinado grau de segurança de produção, ou seja, 
sua GF é proporcional a não apenas as suas características básicas mas 
também está aliada a disponibilidade do recurso que a mesma usa para 
geração, por exemplo a Usina Eólica, que prevê a disponibilidade mínima de 
ventos a uma dada velocidade, para que possa ter um garantia mínima de 
geração. Cada usina tem uma metodologia para o calculo da GF e segue 
determinados passos conforme características próprias, usando uma 
metodologia probabilística e sendo simuladas em dois tipos de modelos, 
NEWAVE e MSUI, uma para Sistemas Equivalentes e outro para usinas 
individualizadas, respectivamente. Após os cálculos fica estabelecido o 
potencial de geração do agente que tem sua energia produzida ao longo do 
tempo e é remunerado com base nestes valores, que também são usados para 
a expansão e o dimensionamento do setor elétrico, o que levanta a discussões 
sobre a importância de um calculo realizados de forma correta. 
 
 
 
Palavras-chave: Garantia Física, Setor Elétrico, Método Probabilístico, 
Perspectiva de geração, Novos Empreendimentos Energéticos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work consists of a study of the concept of Physical Security (GF) and their 
implications for the new energy ventures, in Brazil, given that it is what it is that 
is valuated and marketed through contracts. Through a bibliographic review on 
the division and the organization of the energy sector, which is separated into 
Free Contracting Environment, where they are carried out bilateral contracts, 
the Contracting Environment Governed, where auctions are held for purchase 
and sale of energy, entering into contracts that are designed to lower prices and 
the Short-term Market, where are settled differences between the GF sold and 
the amount of energy actually generated. The planned industry is to be borne 
by the Energy Research Company, linked to the Ministry of Mines and Energy 
and the National Electric Energy Agency, who carry out the calculations, 
endorse the values and regulate the sector. Stay to the Operated National 
System to organize and coordinate the operation, in order to optimize resources 
and ensure that the balance between supply and demand, since the power is a 
product that cannot be stored in an economically viable. The most appropriate 
way to ensure that there is a guarantee of energy in the future is by storing the 
generation potential for hydroelectric plants is impounded water and the 
Thermal Plants is stored fuel. In the case of plants that cannot save their 
resources, are shipped in base and his GF is calculated as the availability for 
generation, assuming a certain degree of safety of production, i.e. , their GF is 
proportional not only their basic characteristics but also is coupled with the 
availability of the resource that it uses for generation, for example the Wind 
Power Plant, which provides the availability minimum wind at a given speed, so 
you can have a minimum guarantee of generation. Each plant has a 
methodology for the calculation of GF and follows certain steps as 
characteristics, using a probabilistic methodology and being simulated in two 
types of models, NEWAVE and MSUI, one for Equivalent Systems and another 
for individual plants, respectively. After the calculation is established the 
potential for generation of agent that has its energy produced over time and is 
paid on the basis of these values, which are also used for the expansion and 
the dimensioning of the sector, which raises the discussions about the 
importance of a calculation made in a correct way. 
 
 
 
 
Keywords: Physical Security, Power Sector, Probabilistic Method, Prospect 
generation, New Energy Ventures.  
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1. INTRODUÇÃO 

   

O aumento do consumo de energia elétrica no Brasil e no mundo, 

evidenciam a necessidade de investir na gestão de energia dos centros de 

carga e no planejamento da geração. Os centros de carga são as unidades 

consumidoras que geram uma demanda, a qual é suprida pelos agentes 

geradores. 

Para que a cadeia produtiva da energia elétrica funcione de forma 

correta, podendo atender a oferta e a demanda do mercado, alguns órgãos 

auxiliam na regulação, planejamento, monitoramento e controle, tais como 

podem ser vistos na Figura 01.  

 

Figura 1.  Instituições responsáveis pelo equilíbrio operacional do Mercado. 

Fonte: < http://www.ccee.org.br/>. Acessado em: 11/06/2015. 

 

 As políticas setoriais do mercado de energia fica a cargo do Conselho 

Nacional de Políticas Energéticas (CNPE), enquanto a formulação e 

implementação destas políticas é responsabilidade do Ministério de Minas e 

Energia (MME) onde estão ligados a ele a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que fazem 

estudos para planejamento da expansão do setor e avaliações sobre a 

http://www.ccee.org.br/
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segurança de suprimento, bem como tomada de ações preventivas, para se 

manter o equilíbrio entre oferta e demanda. 

 A Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) tem por função a 

regulação, fiscalização e a realização de licitações e leilões para aquisição de 

energia, cabendo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) a 

responsabilidade de administrar o mercado e ao Operador Nacional do Sistema 

(ONS) a execução das atividades de controle e coordenação dos agentes de 

geração e de transmissão. 

A energia elétrica pode ser gerada aproveitando o potencial de diversas 

fontes e utilizando inúmeras tecnologias, mas o aproveitamento não é dado de 

forma perfeita, dado que ocorrem perdas durante o processo, o que demonstra 

uma disparidade entre a capacidade instalada de um empreendimento 

energético e a energia efetivamente gerada. 

Sabendo que a capacidade instalada de uma usina é a capacidade 

máxima de produção. Portanto, o que o maquinário consegue entregar, em 

pleno funcionamento, com máxima disponibilidade de recursos e eventuais 

perdas no processo. Para determinar a capacidade instalada de um agente de 

geração, considera-se o valor de capacidade estabelecido por meio de ato 

regulatório (encontrada na barra da usina) de cada unidade geradora em 

operação comercial. 

E a Garantia Física é a potencia para que se tenha a geração efetiva, ou 

seja, a energia mínima média que pode ser efetivamente gerada a cada 

unidade de tempo, levando em consideração as eventuais indisponibilidades de 

recurso e de maquinários. Para a Garantia Física é estabelecida a partir da 

capacidade instalada, eficiência de cada empreendimento e do fator de 

operação comercial, ambos estabelecidos em ato regulatório, não estando 

necessariamente associado ao ponto de conexão com a rede, pois isso varia 

de acordo com cada empreendimento (CCEE, 2014). 

A matriz energética brasileira é predominantemente hidráulica, vinculada 

ao regime pluviométrico existente no país, assim esse regime está munido de 

inúmeras incertezas e imprevisibilidades, o que traz um grau de instabilidade.  

As usinas térmicas atuam, no cenário brasileiro, por disponibilidade, 

sendo uma espécie de reserva energética a operar no momento em que a fonte 

hídrica não consegue suprir a demanda de modo economicamente viável, 
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tendo em vista que os reservatórios devem ser mantidos a quantidades 

mínimas de água, para abastecimento mínimo nas regiões onde se encontram 

(Castro, 2009). Enquanto as usinas eólicas e solares atuam como fontes de 

energia complementares, que ficam despachando para o Sistema Interligando 

Nacional (SIN) à medida que geram.  

A diversificação e controle efetivo do parque gerador, e os estudos de 

oferta e demanda, podem ser alternativas para que se traga mais confiabilidade 

ao setor. O que permitiria uma expansão socioeconômica do país, retratada 

pela entrada de investidores e melhora na qualidade de vida da população. 

Para um controle efetivo faz-se necessário o planejamento do setor e 

para isso é preciso estar atento aos conceitos e aplicações da Garantia Física, 

já que, é ela quem determina a oferta de energia para o mercado, bem como 

suas formas de cálculo e de avaliação.  

Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento teórico sobre o 

estado da arte da Garantia Física, mediante analise da metodologia de cálculo 

para novos empreendimentos energéticos. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Estudar o conceito de garantia física para novos empreendimentos 

energéticos no Brasil, assim como a forma de quantificação e avaliação dos 

mesmos. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar o conceito de Garantia Física;  

 Avaliar os impactos da Garantia Física para cada agente (consumidor e 

gerador);  

 Verificar a aplicação do conceito nas diferentes fontes de energia; 

 Descrever as equações para os cálculos mediante os parâmetros 

aplicáveis a cada agente do setor. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. SETOR ELÉTRICO 

 

O setor elétrico pode ser observado como uma grande indústria, onde 

são realizadas várias atividades de manuseio sobre uma matéria-prima para a 

produção de um determinado bem de consumo, no caso a energia elétrica. De 

modo geral, o setor pode ser dividido em três partes, sendo eles os agentes 

geradores, aqueles que efetivamente geram energia, a indústria de rede, 

aqueles que fazem o transporte do produto e os comercializadores, aqueles 

que são responsáveis por comercializar e sistematizar o equilíbrio entre oferta 

e demanda (ABRADEE,2015).  

Para os setores de geração e comercialização é aplicado o conceito de 

livre concorrência, promovendo competitividade entre os agentes, cabendo ao 

Estado ditar as regras. Enquanto para o setor de transporte de energia é usado 

o conceito de monopólio natural, devido a sua estrutura física não permitir uma 

concorrência dada à falta de viabilidade econômica, tendo seus preços 

regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), agência 

regulamentadora do setor (ABRADEE, 2015). 

O setor de Comercialização tem seu papel muito mais ligado ao contexto 

econômico e institucional, que ao processo de produção e transporte de 

energia, estando muito mais ligado à compra, venda e gestão do sistema como 

um todo (ABRADEE). 

A comercialização de energia no Brasil foi instituída pela Resolução 

Normativa da ANEEL nº 109/2004, que veio atender a Lei 10.848/2004 art. 4º e 

ao Decreto 5.177/2004 art. 1º, onde a comercialização seria realizada pela 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e pode ocorrer entre 

concessionários, permissionários e autorizados de serviços de instalações de 

energia elétrica e contratos com eventuais consumidores (BRASIL, 2015). 

Desde 2004, a comercialização no mercado de energia elétrica, foi 

divida em três partes, como na Figura 02: Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR), onde são realizados leilões regulados e estão inseridas as 

distribuidoras, o Ambiente de Contratação Livre (ACL), onde os participantes 

são normalmente consumidores livres e consumidores especiais e são 
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realizados contratos bilaterais, e o Mercado de Curto Prazo (MCP), onde são 

liquidadas as diferenças entre aquilo que é gerado e o que foi vendido nos 

contratos (ABRADEE, 2015). 

 

 

Figura 2. Ambientes de comercialização de energia elétrica. 

Fonte: autor. 

 

O Mercado Regulado onde está inserido o ACR, é o local onde as 

distribuidoras e empresas com comercialização acima de 500 GWh por ano 

são obrigadas a comprar a energia elétrica por meio de leilões regulados pela 

ANEEL e realizados pela CCEE. Os Leilões regulados incentivam a competição 

entre as geradoras visando o atendimento do mercado varejista de energia e 

ganham aqueles que somados atendam a quantidade de energia solicitada 

pelas distribuidoras, com menores custos (ABRADEE, 2015). 

Os leilões levam a dois tipos de contratos: Contratos por Quantidade, 

que estabelecem uma quantidade fixa de energia a um determinado preço e 

são aplicáveis basicamente para a matriz hídrica, nesta modalidade os agentes 

geradores estão sujeitos aos riscos de sobra e déficits, podendo ser 
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minimizados pelo Mercado de Realocação de Energia (MRE); Já os Contratos 

por Disponibilidade, normalmente é aplicado às termoelétricas, usinas eólicas e 

fotovoltaicas, e pagam uma taxa fixa aos agentes geradores, para que possam 

disponibilizar certa capacidade de geração e um valor adicional para cada 

megawatt gerado, podendo haver uma variação dos custos relacionados aos 

combustíveis utilizados, onde esse valor é repassado ao consumidor final, por 

intermédio de reajustes tarifários (ABRADEE, 2015). 

O Mercado Livre, onde se localiza o ACL, é o ambiente cujas operações 

de compra e venda de energia são realizadas, por meio de contratos bilaterais 

livremente negociáveis. Neste tipo de modalidade o consumidor livre pagará os 

custos sobre o uso das linhas de transmissão, Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) e sobre o uso dos serviços de distribuição, Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) (ABRADEE, 2015). 

O Decreto nº 5.163/2004 estipula que os contratos de energia deve ter 

um lastro para venda e potência para garantir 100% de seus contratos. No 

mercado brasileiro este lastro1 visa assegurar o atendimento da demanda, sem 

violar os critérios de segurança. 

Por existir uma diferença entre a geração contratada e a geração efetiva, 

faz-se o uso de outra modalidade financeira o chamado Mercado de Curto 

Prazo (MCP), onde atua o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Por 

exemplo, um consumidor que em um determinado mês use mais energia do 

que contratou deve comprar o excedente no PLD, para aqueles que usam 

menos do que realmente contrataram também devem vender a diferença ao 

preço de curto prazo. Para os agentes geradores o montante a ser liquidado 

pode variar de acordo com cada usina (ABRADEE, 2015; CCEE, 2013).  

Para usinas hidrelétricas é usado o Mecanismo de Realocação de 

Energia (MRE), onde as geradoras participam de pool de realocação de sobras 

e déficits, permitindo a redução dos riscos de exposição das hidrelétricas aos 

preços de curto prazo, ou seja, o MRE redireciona a energia entre aquelas 

geradoras que fazem parte do “mecanismo”, deslocando o excedente daqueles 

que geram energia acima da quantidade contratada para aqueles que geram 

abaixo (ABRADEE, 2015; CCEE, 2013). 

                                                 
1
 Lastro pode ser entendido economicamente como a garantia implícita de um ativo. Por exemplo, o 

depósito em ouro que serve de garantia ao papel-moeda. 
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Diferentemente de outros produtos que são vendidos pelas indústrias, a 

eletricidade não pode ser armazenada de forma economicamente viável, 

exigindo uma forma delicada de se equilibrar a oferta e a demanda, além do 

que é necessária a regulamentação e um aparato de operacionalização bem 

complexo. A não manutenção do equilíbrio entre o que está sendo gerado com 

o consumo pode levar a uma sobrecarga no sistema e causar desligamentos 

em cascata, os chamados apagões (ABRADEE, 2015). 

Para que o SIN funcione corretamente é preciso haver planejamento e 

esse planejamento é realizado através da Garantia Física, tema deste trabalho.  

 

3.1. CONCEITO DE GARANTIA FÍSICA 

 

De forma geral, a energia elétrica comercializada é aquela que é de fato 

gerada e logo consumida, mas no Brasil, isso não se aplica, pois essa 

comercialização é feita por meio de um certificado de “garantia de 

abastecimento”, ou seja, é firmado um contrato a partir da perspectiva de 

geração, permitindo assim que fosse desenvolvido, para o sistema elétrico 

brasileiro, o conceito de Garantia Física – GF (Castro, 2009). 

A GF é um conceito que foi desenvolvido ao longo do tempo, 

inicialmente foi lançado para auxiliar o planejamento do setor elétrico e 

consequentemente foi adaptado para o setor de comercialização de energia 

elétrica, visando unir os aspectos técnicos e econômicos, respectivamente. 

Generalizando, “Garantia Física é o benefício energético que uma usina agrega 

ao sistema, equivalente a expectativa de geração da usina ao longo do tempo, 

determinado por sistemas computacionais” (CCEE, 2013). 

Para o SIN, a GF é a maior carga que pode ser atendida respeitando 

simultaneamente um critério de segurança de abastecimento (risco anual de 

déficit de 5%) e um critério econômico, baseado na igualdade entre o custo de 

expandir o sistema (Custo Marginal de Expansão - CME) e o custo de operar o 

sistema (Custos Marginais de Operação - CMO) (CCEE, 2013; ACENDE 

BRASIL, 2012).  

Para o setor de Comercialização é a energia que pode ser negociada em 

contratos, ou seja, quanto maior a GF de um empreendimento maior a 
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quantidade de energia que pode ser comercializada, o que aumenta a 

competitividade do projeto nos Leilões de Energia Nova, devendo-se atentar às 

regras de comercialização em vigor (CCEE, 2013).  

3.1.1. Desenvolvimento do conceito 

 

O conceito de GF foi uma evolução dos conceitos de Energia Firme e 

Energia Garantida, conceitos esses usados para usinas hidrelétricas, como 

pode ser visto na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Linha do tempo do Conceito de Garantia Física.  

Fonte: CCEE, 2013. 

 

A Energia Firme era calculada a partir das vazões de um período 

histórico, chamado de Período Crítico do Sistema Brasileiro (junho de 1949 a 

novembro de 1956), que consiste em calcular a máxima quantidade de energia 

efetivamente gerada. A Energia Garantida era a quantidade de energia que 

uma usina possivelmente agregaria ao sistema (expectativa de geração) e era 

calculado por um método determinístico que desconsidera possíveis 

indisponibilidades (CCEE, 2013; BRASIL, 2005). 

À medida que o tempos foi passando e o SIN foi aumentando seu 

tamanho e mais usinas foram incorporadas, percebeu-se a necessidade de se 

rever o modelo de planejamento e a legislação do setor elétrico, passando do 

Método Determinístico para um Método Probabilístico, na hora de se 

determinar a GF das usinas geradoras. Este novo modelo faz o uso de uma 
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série estocástica que representa o padrão de comportamento hidrológico dos 

afluentes do reservatório de uma usina, aproximando os modelos teóricos com 

a realidade do SIN (CCEE, 2013; ACENDE BRASIL, 2012). 

A Energia Assegurada é o conceito lançado em setembro de 2000, no 

qual faz parte do caderno do MRE, veio para agregar mais pontos ao conceito 

de Energia Garantida, por isso é dita como a quantidade máxima de energia a 

ser comercializada por meio de contratos com usinas de geração, ou seja, seu 

limite de contratação para usinas hidrelétricas, tornando dessa forma 

fundamental a importância de se obter financiamentos para os projetos, para 

participação em leilões e assinatura de contratos (CCEE, 2013; TRACTEBEL). 

O termo Energia Assegurada foi substituído pelo termo GF pela Lei 

10.848 regulamentada pelo Art. 2º do Decreto Nº 5.163/2004, Portaria MME Nº 

303/2004, Portaria do MME Nº 268/2008 e pela Resolução da ANEEL 395/02, 

em que foi lançada efetivamente a definição do termo Garantia Física, as 

metodologias e diretrizes para a determinação da GF das usinas do SIN e 

penalidades aplicáveis por insuficiência de lastro (CCEE, 2013; TRACTEBEL). 

Com o passar dos anos o MME lançou outras portarias com a temática 

dos cálculos de GF, onde a Nº 258/2008 estabelece a revisão da metodologia e 

diretrizes para definição da GF para novos empreendimentos e a geração 

termelétrica e seus critérios econômicos, a Nº 463/2009 determina a inclusão 

de perdas internas no cálculo da GF e a revisão do cálculo para PCH, a Nº 

735/2010 e Nº 861/2010 que estipula a revisão do cálculo para usinas de 

biomassa e para UHEs, respectivamente (CCEE, 2013; TRACTEBEL). 

3.2. APLICAÇÃO DA GARANTIA FÍSICA 

 

A produção de energia de uma usina depende de inúmeros fatores, 

como: a situação climatológica da região, as indisponibilidades e a eficiência 

dos componentes das máquinas, comprometendo a confiabilidade do sistema. 

Portanto, torna o fornecimento de energia muito incerto, o que compromete a 

confiabilidade do sistema. Dado esses fatores, foi criado um método que 

estima uma “garantia” mínima de geração para aqueles empreendimentos que 

não é possível prever com certeza a disponibilidade de recursos aptos à 

geração (Pinto, 2014). 
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Cada empreendimento tem um método regulamentado para o cálculo 

dessa garantia. Para usinas hidroelétricas com potência acima de 50 MW 

(Grandes Hidroelétricas) a metodologia é estipulada pelo documento Nº EPE-

DEE-RE-099/2008, onde se estabelece a oferta total do sistema com a 

correspondente tolerância. Esta oferta total é dividida em dois blocos: hidráulico 

e não hidráulico, como pode ser visto na Figura 4. Em que a oferta hidráulica é 

fracionada entre todas as usinas, proporcionalmente às suas energias firmes (a 

produção média alcançada para um conjunto de hidrologias críticas, 

selecionados das ocorrências históricas) (Pinto, 2014). 

 

 

Figura 4. Divisão em blocos da oferta de energia. 

Fonte: Autor. 

 

O bloco não hidráulico leva em seu calculo as considerações sobre a 

disponibilidade de recursos para geração, enquanto o bloco hidráulico tem o 

controle dos seus recursos conforme regime hidrológico. 

A GF para parques eólicos pode ser entendida como um compromisso 

que a geradora assume em contrato, devendo ser igual ou menor aos valores 

apresentados no momento da certificação da produção de energia, a partir dos 

dados anemométricos, levando-se em consideração a rugosidade do terreno, 

velocidade do vento, pressão do ar e a temperatura ambiente. 

A GF para PCHs é estipulada pela portaria Nº 463, de 3 de dezembro de 

2009, onde se calcula a média da geração sobre o período de medições 

disponível, que é dada pela vazão hidrológica multiplicada pelo rendimento da 
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planta, este rendimento é calculado apenas sobre a parcela de vazão 

efetivamente usada para geração, retirando os períodos de indisponibilidade 

forçadas ou programadas (Pinto, 2014). 

As usinas de geração tem a responsabilidade de fornecer os dados, 

enquanto cabe ao MME definir os critérios para o cálculo da GF. A EPE 

promove o cálculo e envia ao MME por meio de notas técnicas, para homologar 

os valores e publicar a GF via Portaria. A partir disso a CCEE averigua a 

comercialização da energia (CCEE, 2013; Castro, 2009). 

A GF é a base para a realização de contratos, e é através dela que se  

sabe, se uma determinada usina ou agente está dentro dos limites contratuais, 

dadas as características do empreendimento (CCEE, 2013). Por exemplo, as 

grandes hidroelétricas têm suas GFs calculadas pelo mínimo de energia que 

será entregue ao sistema mesmo em períodos de secas ou de adversidade, 

estimando-se assim que entreguem sempre valores superiores à sua garantia 

física. Já as Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) têm sua garantia 

estipulada por uma média histórica, permitindo a entrega de valores superiores 

ou inferiores (Pinto, 2014). 

Para usinas participantes do MRE (Mecanismo de Realocação de 

Energia) a GF é o parâmetro de referência de distribuição de energia elétrica, 

que permite a diminuição dos riscos hidrológicos de cada investimento. Ou 

seja, aqueles agentes que produzirem acima de sua GF distribuem para 

aqueles agentes que produzirem abaixo de sua GF. A energia excedente da 

geração é chamada de energia secundária, aquela que ultrapassa os valores 

de compensação do mecanismo sendo distribuída proporcionalmente entre os 

membros do clube (CCEE, 2013). 

A GF é uma potência média (anual, sazonal, mensal ou dividida em 

períodos de consumo) que, ao ser multiplicada pelo tempo que a usina esteve 

em funcionamento, resulta na energia a ser valorada em contratos, sendo o 

que efetivamente será pago ao agente (Pinto, 2014). 

3.3. MODELAGEM DA GARANTIA FÍSICA 

 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), no Decreto Nº 

5.163/2004, prevê as diretrizes gerais de garantia de suprimento a ser 

avaliados pelo MME, para a criação da metodologia de cálculo da GF de 
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energia. A partir desta determinação, é responsabilidade da EPE fazer os 

cálculos para empreendimentos já existentes e para aqueles novos 

empreendimentos, visando à igualdade entre o Custo Marginal de Operação 

(CMO) e o Custo Marginal de Expansão (CME) (BRASIL, 2008). 

Cada tipo de sistema tem seus cálculos realizados através de um 

modelo, seguindo alguns parâmetros de simulação, para os Sistemas 

Equivalentes2 utiliza-se o modelo NEWAVE, desenvolvido pela CEPEL, 

enquanto para usinas individualizadas, usa-se o modelo MSUI, desenvolvido 

pela ELETROBRÁS (BRASIL, 2008). 

As configurações hidrotérmicas de referência serão baseadas em usinas 

hidrelétricas e termelétricas interligadas ao SIN, que estejam em operação 

autorizadas a funcionar, já licitadas, sem impedimentos para início da 

construção e que não estejam em processo de devolução de concessão. Em 

termos práticos, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) não são simuladas, 

com exceção para as despachadas pela ONS e para projetos de importação de 

energia, ou seja, somente serão considerados projetos instalados e que 

estejam com previsão de disponibilidade no ano correspondente à configuração 

de referência do cálculo de GF. Aqueles empreendimentos que estão em 

operação devem observar o Programa Mensal de Operação (PMO), elaborado 

mensalmente pela ONS, com a finalidade de se obter os dados técnicos 

(BRASIL, 2008). 

Outras premissas devem ser observadas durante as simulações, para 

subsistemas equivalentes do SIN, tais como a topologia do sistema, perdas 

internas, unidades geradoras em teste, efeitos da sazonalidade, 

proporcionalidade da carga (segundo o Plano Decenal de Energia - PDE), 

limites de intercâmbio entre subsistemas, custo do déficit de energia e 

penalidades associadas à violação de restrição (CCEE; BRASIL, 2008). 

Segundo o Ministério de Minas e Energia, “A GF do SIN é definida como 

aquela correspondente à máxima quantidade de energia que este sistema pode 

suprir a um dado critério de garantia de suprimento” (BRASIL, 2008).  

                                                 
2
 Sistema Equivalente- método para cálculo de um grupo de agentes geradores, onde as usinas são 

entendidas como uma e se calcula um valor que será, posteriormente, subdividido para cada agente de 

geração; 
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A GF do SIN é calculada por meio de uma simulação computacional, 

que contempla as variações de oferta e demanda das usinas, resultando no 

valor do nível risco de déficit e o CMO médio. A GF do sistema é também Esta 

carga correspondente é chamada de carga crítica ou GF do sistema (Castro, 

2009). Para novos agentes de geração a metodologia de cálculo segue alguns 

passos, que estão explicitados nos decorrer desse trabalho. 

3.4. EQUAÇÕES PARA O CÁLCULO DA GARANTIA FÍSICA 

 

O cálculo de energia assegurada do sistema, está sujeito à definição da 

oferta global de energia, através de uma simulação da configuração 

hidrotérmica, chamado modelo NEWAVE, aplicado aos 4 subsistemas 

interligados. Esse modelo tem por característica estabelecer os valores de 

geração hidrelétrica associados aos subsistemas equivalentes, bem como para 

as termoelétricas e o intercambio entre os subsistemas eletricamente 

conectados. O principal objetivo desse modelo é estabelecer uma estratégia de 

operação que minimize os custos totais de operação (Despacho por “ordem de 

mérito”), onde estão inseridos os custos imediatos e custos futuros, esses 

custos estão associados ao valor presente dos gastos com combustível e aos 

custos relacionados à energia não suprida (BRASIL, 2004). As etapas deste 

cálculo são:  

1) Determinação da Oferta Total de Garantia Física do Sistema 

Interligado – essa simulação é estática e é realizada pelo modelo NEWAVE, 

onde são adicionados os empreendimentos que se visa calcular a GF junto 

com os empreendimentos da configuração de referência. O objetivo deste 

processo é que pelo menos um subsistema de cada sistema regional atinja a 

igualdade entre CMO e o CME, admitindo uma determinada tolerância 

(BRASIL, 2008).  

2) Rateio da Oferta total entre os Blocos Hidroelétrico e Termoelétrico – 

a oferta total é feita a partir da soma das cargas críticas resultantes para os 

subsistemas, ao se multiplicar esse valor de oferta total por um Fator 

Hidrelétrico e um Fator Térmico obtêm-se o rateio entre esses dois grandes 

blocos, equações 1, 2, 3 e 4. Esse Fator pode ser entendido como uma parcela 

relativa à participação das gerações hidráulica e térmica em relação à geração 
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total e tem como base os CMO, obtidos pela simulação com o modelo 

NEWAVE3 (BRASIL, 2008). 

 

 

(1) 

  

 

(2) 

  

 

(3) 

  

 

(4) 

 

Onde, 

EH = oferta Hidráulica 

ET = oferta Térmica 

s = subsistema  

nss = número de subsistemas  

FH = fator hidrelétrico  

i = mês  

j = ano  

k = série  

t = usina térmica  

gh = geração hidráulica total (controlável + fio d’água + vazão mínima)  

gt = geração térmica total (inflexibilidade + geração flexível)  

cmo = custo marginal de operação  

nt(s) = número de térmicas do subsistema s  

FT(t,s) = fator térmico de cada usina termelétrica t  

 
                                                 
3
  O modelo NEWAVE, usa configurações estáticas, de 5 anos e 2000 séries sintéticas de energias 

afluentes. 
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Os resultados obtidos para as hidrelétricas são de forma agrupada para 

cada subsistema e para as térmicas é individualizada para cada usina, com 

base no conceito de sistemas equivalentes (BRASIL, 2008). 

 

3) Rateio do Bloco Hidrelétrico e determinação das GF das UHE – é 

realizado a partir da energia firme4 de cada usina, usando o simulador 

individualizado MSUI, como visto na Equação 5 (BRASIL, 2008).  

 

 
(5) 

 

Onde,  

EFh = Energia Firme 

h = usina hidrelétrica  

nh = número de usinas hidrelétricas na configuração  

Determinadas usinas estão em um sistema de cascata, ou seja, varias 

usinas em sequência no mesmo curso do rio, a sua GF pode ter uma variação. 

Para aquelas que possuem reservatório de regulação e usinas a jusante pode 

haver um ganho na GF local e um acréscimo de energia, esse benefício deve 

ser inserido nos cálculos, como visto na Equação 6 (BRASIL, 2008).  

 

 (6) 

 

Onde,  

BIcascata = benefício indireto obtido nas usinas a jusante da usina h 

decorrente da entrada do reservatório da usina hidrelétrica h  

GFh = garantia física total da usina hidrelétrica h  

 

A Disponibilidade Máxima de Geração Contínua (Dmaxh) limita a GF, e 

é calculada pela Equação 7 (BRASIL, 2008).  

 

                                                 
4
 Energia Firme – geração média nos meses de período crítico, onde são usados as séries de vazões 

históricas e é limitado pelo valor de disponibilidade máxima de geração da usina. 
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 (7) 

 

onde, 

Potef = potência efetiva da usina  

TEIF = taxa equivalente de indisponibilidade forçada  

IP = indisponibilidade programada 

 

Basicamente, o principio de calculo da GF de cada usina é uma 

proporção entre as energias firmes calculadas por simulação, onde são 

consideradas as unidades geradoras a medida que entram em operação 

(BRASIL, 2008).  

 

4) Rateio do Bloco não Hidroelétrico e determinação das GF das UTE e 

UEE – As usinas térmicas tem sua GF limitada pela disponibilidade máxima de 

geração contínua (Dmaxt), que é calculada pele Equação 8.  

 

 (8) 

 

Onde,  

Potef = potência efetiva da usina  

FCmax = fator de capacidade máximo da usina  

TEIF = taxa equivalente de indisponibilidade forçada  

IP = indisponibilidade programada  

 

A oferta de uma termelétrica deve estar dentro dos limites de sua 

disponibilidade, sendo que o seu excedente deve ser realocado entre as 

demais usinas térmicas de mesma configuração, seguindo a proporcionalidade 

de suas ofertas originais (BRASIL, 2008).  

Como nos agentes hidráulicos, os agentes térmicos tem sua GF 

estabelecidos na saída do geradores, onde não é preciso abater os valores de 

consumo interno para geração e as consequentes perdas na rede (BRASIL, 

2008).  
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Para as usinas que tem Custo Variável Unitário (CVU) nulo e tem 

inflexibilidade igual à disponibilidade declarada, ou seja, aquelas usinas que 

tem seus custos variando de acordo com o combustível e suas disponibilidades 

estão diretamente ligadas a recursos para produção que não pode ser 

controlados, por exemplo termelétricas movidas a biomassa e as usinas 

eólicas, suas GFs são estabelecidas a partir da máxima quantidade de energia 

que a mesma pode vender ao SIN, já com os descontos de consumo interno e 

perdas elétricas até o ponto de conexão com a rede, ou seja, até a subestação 

de interligação com o sistema (BRASIL, 2008).  

 

a) Determinação das GFs das UTEs (Usinas Termelétricas) inflexíveis 

ou com CVU nulo - devem-se observar algumas premissas básicas tais como: 

a geração ser totalmente inflexível, o CVU ser igual a zero, se a disponibilidade 

de energia para o SIN está em MWmédios, ou seja, são valores calculados por 

médias, sendo iguais ou menores que os obtidos pela Equação 8 e deve-se 

informar toda a capacidade instalada (BRASIL, 2008).  

As inflexibilidades mensais da usina devem ser iguais a sua 

disponibilidade mensal e suas GF pode ser calculada pela Equação 9 (BRASIL, 

2008). 

 

 
(9) 

 

Onde, 

GF = garantia física da usina;  

Dispm = disponibilidade mensal da usina declarada pelo agente gerador.  

 

b) Determinação das GF das Eólicas – devido a falta de precisão com as 

séries de dados de velocidade de vento, pressão de ar e temperatura 

ambiente, a simulação estocástica deste tipo de geração fica prejudicada, para 

períodos inferiores a 3 anos, e impede a simulação em conjunto ao sistema 

interligado hidrotérmico nacional, pelo Modelo NEWAVE. Com isso a GF 

destes empreendimentos devem ser calculados pela Equação 10 (BRASIL, 

2008).  
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(10) 

 

Onde, 

Em = compromisso firme de entrega de energia ao SIN declarado pelo 

agente, em cada mês “m” e em MWh, e que deve ser menor ou igual aos 

valores estimados de produção de energia apresentados na certificação da 

medição anemométrica .  

 

É importante ressaltar que as medições de produção efetiva são 

estabelecidas pela CCEE e o não cumprimento dos valores contratados e 

informados pelos Agentes de Geração, pode levar a penalidades estabelecidas 

pela ANEEL (BRASIL, 2008). 

 

3.5. DISCUSSÕES SOBRE O ASSUNTO 

 

A metodologia dos cálculos é baseada em uma perspectiva de geração 

admitido para cada usina ou grupo de usinas vencedoras de um leilão, 

podendo haver um descasamento que causa limitações na GF. Um dos 

principais problemas advindos deste descasamento está relacionado ao lastro 

comercial, percebido como a quantidade de energia vendida no contrato, que é 

uma perspectiva de geração e a energia que é efetivamente gerada pelas 

usinas chamada de lastro físico (Castro, 2009). 

Há três motivos para que o lastro comercial não se iguale ao lastro 

físico, sendo eles:  

1) O GF do sistema é bastante sensível a qualquer alteração nos 

critérios de segurança e nos parâmetros de otimização de despacho; 

2) Contratação de projetos que de fato não atingem a GF que lhe foi 

estabelecido e consequentemente não atendem a capacidade de 

atendimento de carga; 

3) O preço dos combustíveis é baseado nos preços internacionais e 

estão sujeitos a taxa de cambio, que é bastante variável, o que 



29 

 

influencia diretamente a otimização do despacho das hidrotérmicas 

(Castro, 2009).  

Ao se calcular a GF deve-se atentar às disponibilidades das usinas do 

SIN, dado que é de extrema importância. Essa operação é controlada pelo 

ONS, retirando dos agentes o controle direto dos seus empreendimentos, e 

visa atender a demanda e reduzir os custos totais de operação do sistema. 

Permitindo que o risco máximo de déficit que um agente pode correr é de 5% 

ao ano, prevendo as indisponibilidades programadas das usinas (CCEE, 2013).  

De modo geral, a ONS visa minimizar os custos, com o chamado 

“despacho ótimo”, onde as decisões tomadas atualmente impactam de forma 

direta nas decisões futuras, ou seja, a energia gerada pela fonte térmica hoje, 

permite que haja uma economia de água nos reservatórios e 

consequentemente aumento no volume de energia hídrica para o futuro. Assim, 

diminui a necessidade do despacho realizado por térmicas em períodos de 

seca, que são onerosos nesse período, e permite ao sistema um menor risco 

de desabastecimento (Castro, 2009). 

Dentro de uma usina há vários fatores que podem variar ao longo do 

tempo, o que traz a necessidade de uma revisão do cálculo da GF (Decreto Nº 

2.655/1998). Dessa forma, cada usina tem um valor de GF que deve ser revisto 

a cada 5 anos, quando houver uma solicitação do agente proprietário e/ou 

quando ocorrer fatos, comprovadamente, relevantes, tais como a comprovação 

do não atendimento da GF pelo empreendimento. Para usinas integrantes do 

MRE a GF poderá reduzir-se em 5% do valor vigente da ultima revisão e 10% 

do valor originalmente vendido por contrato. 

Com a crescente evolução tecnológica a demanda por energia elétrica 

cresceu exponencialmente, o que evidencia a necessidade de atenção dos 

valores de GF, pois a GF do SIN deve estar ligada diretamente com o aumento 

do consumo, para evitar o desabastecimento do mercado. À medida que a 

demanda aumenta, deve-se incorporar o número de usinas e deve haver uma 

modernização dos geradores já em funcionamento, consequentemente a GF 

do SIN deve crescer similarmente (CCEE, 2013). 

Com o incentivo ao desenvolvimento há um aumento da dependência de 

energia elétrica, o que leva a uma necessidade de se rever a garantia de 



30 

 

suprimento do SIN, permitindo que ocorra um aumento da oferta de energia 

que cubra a demanda solicitada (BRASIL, 2008). 
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4. PERSPECTIVAS PARA O TCC2 

 

Analise dos fatores relevantes dentro do calculo da Garantia Física de 

empreendimentos eólicos e fotovoltaicos com base em cenários de produção 

de energia e a probabilidade de ocorrência de excesso de produção anual 

estimada de energia elétrica, junto à certificação de produção. 

Os valores de probabilidade de ocorrência podem formar uma curda 

acumulada, e quanto maior a probabilidade de ocorrência maior é a 

confiabilidade sobre os valores estimados de recursos para a produção e 

consequente entrega da energia.  
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