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Resumo
A receita operacional de uma empresa de geração predominantemente hidrelétrica é composta
de duas parcelas: a comercialização de seus contratos de energia e a liquidação na Câmara de
Comercialização de Energia (CCEE).
A parcela de receita de contratos é previsível, mas a receita proveniente da liquidação da
CCEE é de difícil mensuração porque depende das alocações do Mecanismo de Realocação
de Energia (MRE) e do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).
O trabalho apresenta os conceitos gerais dos componentes que influenciam a receita do
mercado de curto prazo e um modelo para sazonalização da energia assegurada que é um dos
fatores determinantes para a alocação de MRE e para a liquidação das diferenças.
O modelo foi detalhado e implementado em uma ferramenta computacional utilizando
Algorítmos Genéticos para a minimização da perda esperada e do risco com a sazonalização.

Palavras Chaves: Planejamento energético, Hidroeletricidade, Algoritmos genéticos,
Gerenciamento de risco
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Abstract
The operating revenue of power generation companies has two different components:
revenues arising from power purchase agreements and from spot market, managed by the
“Câmara de Comercialização de Energia - CCEE”
The income of contracts is predictable, but there are a lot of difficulties to do prognosis
with the spot market revenue component, because it depends on both the Energy
Reallocation Mechanism (MRE) and the spot price (PLD).
This text presents the influences of some components in spot market incomes and a model
to alocate the assured energy along the year since this is the main factor influencing the
MRE and the spot market revenues.
The model was formulated and implemented in a computational tool using Genetic
Algorithms (AG) to minimize the expected losses and the sazonal risk.

Key words: 1. Power System planning; 2. Hydro Power Energy 3. Genetic Algorithms and
4. Risk Management.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação

A implementação do Projeto RE-SEB e do Novo Modelo do Setor Elétrico ofereceu aos
agentes, por um lado, novas oportunidades de negócios mas, por outro lado, trouxe também
novas responsabilidades, exigindo uma postura diferente em relação à gestão de seus ativos.
Nesse contexto, a receita dos agentes geradores não dependeria mais somente da venda da sua
energia produzida, mas também da administração de seus recursos energéticos.
A criação de um mercado de curto prazo e a exposição compulsória dos agentes geradores a
preços fortemente dependentes da conjuntura passou a exigir dos profissionais além do
conhecimento técnico específico do setor, o entendimento de alguns mecanismos usualmente
empregados no mercado financeiro para gestão de risco.
Tendo como “pano de fundo” essa motivação, o trabalho a ser apresentado aborda a gestão
dos recursos para a comercialização dos agentes geradores hidroelétricos, utilizando métodos
de otimização heurística para definição da sazonalização da energia assegurada e indicação da
necessidade de compra de energia para incremento da receita esperada, ou ainda para redução
do risco de exposição ao mercado de curto prazo.

1.2

Apresentação do Problema

A Sazonalização da Energia Assegurada é realizada ao final de cada ano para vigência no ano
seguinte. A escolha do perfil a ser adotado é baseada em alguns componentes de boa
previsibilidade como o perfil dos contratos do ano seguinte e em outros de menor
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previsibilidade, tais como o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e a geração das usinas
pertencentes ao Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).
O método apresentado neste trabalho consiste na análise de duas componentes: a receita
esperada com a liquidação no mercado de curto prazo na CCEE e o risco que o gerador estará
sujeito em razão da sazonalização de suas energias asseguradas.
A diferença do método apresentado em relação à prática de mercado é a utilização do método
de otimização heurístico para uma função objetivo que prioriza o controle do risco.

1.3

Objetivos

Os objetivos do trabalho são: apresentar alguns aspectos específicos do gerador puramente
hidráulico, discutir sobre os riscos que os geradores estão expostos no mercado de curto prazo
da CCEE, apresentar uma métrica para quantificar esse risco e minimizá-lo através de uma
ferramenta computacional desenvolvida para sazonalizar a Energia Assegurada, aplicando
Algorítmos Genéticos.

1.4

Organização do trabalho

O Capítulo 2 trata da estrutura do setor elétrico, através de um breve histórico do início da
eletricificação até os dias atuais, dividido em quatro partes: Resumo do Setor Pré-Reforma, o
Projeto RE-SEB, a Crise Energética de 2001 e o Novo Modelo.
O Capítulo 3 apresenta os conceitos teóricos que serão utilizados no desenvolvimento do
modelo: a formação da Energia Assegurada, o funcionamento do Mecanismo de Realocação
de Energia, a Contabilização na CCEE, o lastro para comercialização de energia, o conceito
de risco e uma breve explicação sobre os Algorítmos Genéticos.
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O Capítulo 4 apresenta o modelo implementado computacionamente para a sazonalização da
energia assegurada com otimização através de Algorítmos Genéticos.
O Capítulo 5 apresenta um estudo de caso com entrada completa de dados e os resultados da
utilização do modelo.
O Capítulo 6 apresenta as conclusões e as recomendações do trabalho.
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2 ESTRUTURA DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
2.1

Breve Resumo Histórico

A História da Energia Elétrica no Brasil tem início quando o Imperador D. Pedro II introduziu
no país aparelhos e processos desenvolvidos por Thomas Alva Edson para utilização na
eletricidade e iluminação pública em 1879, segundo (Eletrobrás, agosto/2007).
Em 1883 entra em operação a primeira hidroelétrica no país, localizada no Ribeirão do
Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, na cidade de Diamantina. D. Pedro II inaugurou na
cidade de Campos, o primeiro serviço público municipal de iluminação elétrica do Brasil. Em
1903 foi aprovado pelo Congresso Nacional, o primeiro texto de lei disciplinando o uso de
energia elétrica no país.
O Código das Águas é promulgado pelo Presidente Getúlio Vargas em 1934. O texto assegura
ao poder público o controle da concessão do uso dos recursos hídricos no país. Em 1939 é
criado, também pelo Presidente Getúlio Vargas, o Conselho Nacional de Águas e Energia –
CNAE para sanear os problemas de suprimento, regulamentação e tarifas de energia.
Em 1940 foi regulamentada a situação das termoelétricas do país com sua integração às
disposições do Código de Águas. Em 1941, foi regulamentado o “custo histórico” para efeito
do cálculo das tarifas de energia elétrica, fixando a taxa de remuneração dos investidores em
10%.
Em 1960, no Plano de Metas do governo Juscelino Kubistchek, foi criado o Ministério de
Minas e Energia (MME). No ano de 1961 foi criada a Eletrobrás, pelo Presidente Jânio
Quadros.
Em 1965 foi criado o Departamento Nacional de Águas e Energia, que seria responsável pela
regulamentação dos serviços de energia elétrica no país.
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O Comitê Coordenador de Operação Interligada – CCOI é instituído em 1969. Em 1973 entra
em operação a usina hidroelétrica de Itaipu e é criado o Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica – CEPEL, responsável pelo desenvolvimento de tecnologia e sistemas elétricos.
Em 1982 o MME criou o Grupo Coordenador de Planejamento dos Sistemas Elétricos –
GCPS.
Um pouco mais tarde, foi instituída a Revisão Institucional de Energia Elétrica – REVISE, no
ano de 1998, precursor das reformas do setor elétrico ocorridas na década de 90.
Em 1990, o Presidente Fernando Collor de Mello cria o Programa Nacional de Desestatização
– PND – e, em 1993, foram criados os contratos de suprimentos entre geradores e supridores
através da Lei nº 8.631/1993.
O Modelo de Livre Mercado iniciou-se em 1995 com a criação da figura do Produtor
Independente de Energia e do Consumidor Livre através da Lei nº 9.074/1995.

2.2

O Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro – RESEB

O Projeto RE-SEB foi implantado em 1996, sob a coordenação do MME, cujo objetivo era
reservar para o Estado aquelas funções que são indelegáveis, a saber, regular, fiscalizar,
mediar e formular de políticas, incentivando os agentes privados a realizar os investimentos
necessários à expansão da oferta de energia.
Uma das premissas do RE-SEB foi o aumento da competitividade no setor da geração, o que
seria possível somente com a desverticalização da Geração, da Transmissão e da Distribuição.
Segundo (Silveira, 2001) a principal característica do novo modelo foi a introdução do
Mercado Atacadista de Energia (MAE), que adota um sistema de livre mercado. A operação
do MAE baseia-se na separação entre o fluxo físico de energia no sistema e o fluxo financeiro
entre empresas. A energia é negociada diretamente entre as empresas através de contratos que
definem volume, preço e prazo. Para o adequado funcionamento do MAE, foram
-5-

desenvolvidos equacionamentos específicos, denominados Regras de Mercado, que seriam
substituídas posteriormente pelas Regras de Comercialização.
Os preços do mercado de curto prazo do MAE, que depois do Novo Modelo passaram a se
chamar Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), são baseados nos custos marginais de
curto prazo produzidos pelos modelos Newave/Decomp, que serão detalhados em um capítulo
próprio deste trabalho.
O Operador Nacional do Sistema – ONS - é responsável pela programação, despacho e
operação do Sistema Interligado Nacional (SIN).
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável pela regulação técnica e
econômica, além da fiscalização do setor elétrico.
Foram criados os contratos de transição, também conhecidos como Contratos Iniciais, que
seriam gradualmente reduzidos, à razão de 25% por ano a partir de 2003 até a sua extinção em
2006.
O Consumidor Livre poderia optar por permanecer no mercado cativo das distribuidoras ou
adquirir sua energia diretamente do gerador, aumentando a competitividade do mercado.

2.3

A Crise Energética

Em 2001, um episódio de hidrologia ligeiramente desfavorável conjugado com a escassez de
investimentos, provocaram uma crise energética que culminou em um Racionamento de
Energia (período de junho de 2001 a fevereiro de 2002). A redução compulsória do consumo
de energia produziu impactos a todos os agentes do setor elétrico.
Os distribuidores tiveram seu faturamento reduzido pela diminuição do consumo. Os
geradores hidráulicos também reduziram sua produção pela escassez de recursos hidrológicos.
A redução da produção de energia associada à redução de consumo provocou uma situação
anômala no recém-criado mercado de curto prazo: os distribuidores, que geralmente são
-6-

compradores no spot se tornaram vendedores porque seu consumo ficou muito abaixo de seu
lastro de energia e por outro lado, os geradores hidroelétricos se tornaram compradores no
spot, porque não conseguiam produzir energia suficiente para entregar a seus contratos de
venda. Esse desequilíbrio associado à elevação do preço spot – naquela época denominado
Preço MAE – provocou grandes perdas às geradoras e mesmo com a redução dos contratos
iniciais nos períodos de racionalização e racionamento (dispositivo citado no Anexo V dos
Contratos Iniciais), ocasionou a esses agentes perdas bem significativas. O Acordo Geral do
Setor Elétrico (AGSE), foi amplamente negociado e contou com a adesão maciça dos agentes,
amenizando o impacto financeiro provocado pelo racionamento. Os distribuidores
devolveram seus excedentes de Contratos Iniciais aos geradores, enquanto o BNDES
financiou o pagamento das perdas aos agentes geradores e distribuidores que aderissem ao
acordo com pagamento a ser feito através da Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE)
paga pelos consumidores finais.
Segundo (Bardelin, 2004), durante o racionamento, a redução de consumo de energia no setor
residencial foi de 23,8%. A mudança de hábito dos consumidores de energia persistiu mesmo
após o fim da crise.
A combinação da redução do consumo de energia, provocada pela crise energética associada
ao início da redução dos Contratos Iniciais, prevista para 2003, originou um excesso de oferta
de energia, agravando a situação financeira das empresas de geração.
Em setembro de 2002 foi realizado o 1º Leilão de Compra e Venda de Energia, o “Leilão das
Federais”.

Foram ofertados 4.019 MWm de energia e vendidos somente 1.318 MWm,

aproximadamente 1/3 da oferta.
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2.4

O Novo Modelo

O desenvolvimento do Novo Modelo do Setor iniciou-se em 2003, a partir das diretrizes da
“Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico” aprovado pelo Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) e da Medida Provisória 144. Após tramitação no Congresso
Nacional, a referida MP 144 / 03 deu origem a Lei 10.848/04 que trata da Comercialização de
Energia, regulamentada pelo Decreto 5.163/04, durante o primeiro mandado do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Os objetivos principais do modelo “ajustado” eram:
• garantir a segurança de suprimento de energia elétrica;
• promover a modicidade tarifária, por meio da contratação eficiente de energia para os
consumidores regulados;
• promover a inserção social no Setor Elétrico, em particular pelos programas de
universalização de atendimento e
• resgatar a atividade de planejamento no setor elétrico.
O Novo Modelo transforma o Mercado Atacadista de Energia (MAE) em Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que além das atribuições de Contabilizar e
Liqüidar as operações no mercado de curto prazo, também administraria os contratos de
compra de energia para atendimento aos consumidores regulados.
Outro Destaque é a criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE),
instituído no âmbito do MME, com a função de avaliar a segurança de suprimento e a
instituição da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com o objetivo de desenvolver os
estudos de planejamento energético para subsidiar o MME.
O novo marco regulatório divide a comercialização de energia em duas partes: o Ambiente de
Comercialização Regulada (ACR) e o Ambiente de Comercialização Livre (ACL).
A figura a seguir representa as relações comerciais no Novo Modelo:
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G

...

G

...

G

Gn

C

D1

...

D2

Dn

CL

CL

CL

Ambiente de Contratação Regulada

Ambiente de Contratação Livre

(ACR)

(ACL)

Contratos bilaterais dos Leilões de
Ajuste do ACR
Contratos bilaterais regulares dos
Leilões do ACR
G: geradores

Contratos bilaterais no ACL

D: distribuidores

CL: consumidores
livres

C: comercializadores

Figura 2-1 Comercialização de Energia no Novo Modelo

Fonte: Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico (MME, 2003)

Os Geradores podem comercializar energia no ACR e no ACL, e neste último caso, pode ser
intermediado por um Comercializador ou vender a energia diretamente ao Consumidor Livre.
Os Distribuidores só podem adquirir energia no ACR através de Leilões organizados pelo
governo. Os contratos anteriores à Lei 10.848/04 continuam válidos e também servem de
lastro para os distribuidores.

2.4.1 Ambiente de Contratação Regulada (ACR)
O Decreto 5.163/04 exige que as distribuidoras possuam energia contratada suficiente para a
cobertura da totalidade de seu mercado, sendo que esse lastro pode ser proveniente de:
• Energia contratada até 16 de março de 2004 (data da publicação da Lei 10.848/04).
• Energia contratada nos leilões de compra de energia elétrica do Ambiente Regulado.
• Contratação de energia proveniente de:
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•

Geração distribuída

•

Energia proveniente do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica – PROINFA

•

Itaipu Binacional

A aferição da cobertura contratual para atendimento ao mercado é feita anualmente, conforme
as Regras de Comercialização da CCEE.
Na aquisição de energia nos Leilões do ACR, estão previstos três tipos básicos de contratação:
• Contratação de nova geração;
• Contratação de geração existente;
• Contratação de ajuste.
A figura abaixo representa os tipos de contratação permitidos às distribuidoras com uma
escala temporal:
Contratação de
Nova Geração

A-5

A-4

Contratação de
Ajuste

A-3

A-2

Contratação da
Geração
Existente

A -1

A

Ano de
Realização do
Mercado

Figura 2-2 Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulada
Fonte: Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico [MME, 2003]

O Novo Modelo previa dois tipos de licitações de energia nova: o “A-5” e o “A-3”, em
que o ano “A” se refere à realização do mercado para o qual a distribuidora está buscando

- 10 -

cobertura. Posteriormente, o Decreto 6.048/2004 acrescentou a licitação de Fontes
Alternativas.
O meio utilizado para incentivar as distribuidoras a adquirir a energia em leilões de A-5 é
o repasse tarifário do custo da energia. A seguir, uma breve descrição das regras de
repasse previstas no Decreto 5.163/04:
•

Repasse tarifário da energia adquirida no leilão “A-5”: VR1 durante os três
primeiros anos de suprimento e repasse integral após esse período.

•

Repasse tarifário da energia adquirida no leilão “A-3”: VR durante os três
primeiros anos de suprimento e repasse integral no restante do contrato, para a
quantidade de energia limitada a 2% da carga do agente verificada no ano “A-5” .
Para o volume que exceder o limite de energia anteriormente citado o valor de
repasse é o menor valor entre os valores médios de aquisição de energia dos leilões
“A-5” e “A-3”. Pelo fato de que se espera que o preço do leilão de energia de “A3” seja maior que o do “A-5”, o distribuidor é estimulado a adquirir energia com
maior antecedência, garantindo o seu repasse tarifário sem imputar em ônus a seus
consumidores.

1

Valor de Referência:

VR =

[VL5 * Q5 + VL3 * Q3]
[Q5 + Q3]

Sendo:
VL5: valor médio de aquisição de compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração
realizados no ano “A-5”, ponderado pelas respectivas quantidades adquiridas;
Q5: quantidade total, expressa em MWh por ano, adquirida nos leilões de compra de energia elétrica proveniente
de novos empreendimentos de geração no Ano “A-5”;
VL3: valor médio de aquisição nos leilões de compra de energia elétrica provenientes de novos
empreendimentos de geração realizados no ano “A-3”, ponderado pelas respectivas quantidades adquiridas; e
Q3: quantidade total, expressa em MWh por ano, adquirida nos leilões de compra de energia elétrica proveniente
de novos empreendimentos de geração, realizados no ano “A-3”.
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•

Repasse da energia adquirida no Leilão “A-1”: para o período de 2005 a 2008 é

integral até 1% da carga no ano anterior ao da declaração que deu origem à
compra. Para montantes superiores a esse limite o repasse é de 70% do valor
médio do custo de aquisição de energia elétrica dos contratos proveniente de
empreendimentos existentes para início de vigência entre 2005 e 2008. A partir de
2009, o valor de repasse será o valor do leilão que der origem à aquisição de
energia. Haverá um Limite Inferior e Superior para aquisição de energia A-1 e no
caso de aquisição de um volume menor que o limite inferior haverá uma redução
no repasse tarifário da energia nova adquirida para estimular a aquisição de
energia existente e evitar que as distribuidoras adquiram energia de usinas novas
ao invés de adquirir a energia existente descontratada.
•

Leilão de Ajuste: limitado a 1% da carga, o repasse tarifário é o mínimo entre o

VR e o preço de compra da energia.
•

Aquisição de Geração Distribuída – Limitado a 10% da carga da distribuidora, o

preço limite de repasse é o VR.
Os contratos de energia adquiridos nos leilões de energia do novo modelo são
denominados Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR).
Os CCEARs podem ser de dois tipos:
•

Quantidade – a energia é entregue no submercado agente vendedor no Centro de
Gravidade. Então os riscos hidrológicos são assumidos pelos agentes vendedores.
Os riscos das diferenças de PLDs entre submercados são assumidos pelos
compradores e repassados aos consumidores finais.

•

Disponibilidade – os riscos decorrentes da hidrologia e as exposições financeiras
no mercado de curto prazo da CCEE são assumidas integralmente pelos agentes de
distribuição.
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2.4.2 Ambiente de Contratação Livre (ACL)
No Ambiente de Contratação Livre os preços e os termos dos contratos são livremente
negociados. Os agentes que atuam no ACL são:
• Geradores – podem vender energia diretamente aos Consumidores Livres ou por
intermédio de Comercializadores e podem também adquirir energia de outros agentes
geradores ou comercializadores para composição de seu lastro de venda de energia.
Seu lastro para venda é o conjunto de garantias físicas de suas usinas e os seus
contratos de compra.
• Comercializadores – podem comprar e vender energia de geradores, comercializar
energia com consumidores livres e com distribuidores em leilões de ajustes. O lastro
para venda de energia é composto por contratos de compra de energia.
• Consumidores Livres – podem adquirir energia de comercializadores ou geradores. A
adesão junto à CCEE é obrigatória para fins de contabilização e liquidação. O
Consumidor Livre deve apresentar cobertura contratual para seu consumo, que pode
ser composta por contratos de compra ou por energia de autoprodução.
A aferição do nível de lastro para venda e da cobertura contratual de consumo é realizada
mensalmente por uma média móvel de doze meses anteriores ao mês contábil de aplicação da
possível penalidade.
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3 PROPOSTA DE METODOLOGIA
3.1

A Energia Assegurada

3.1.1 Aspectos Conceituais
Conforme [ANEEL, 2005 – Cadernos Temáticos – Energia Assegurada], a Energia Firme de
uma usina hidrelétrica corresponde à máxima produção contínua de energia que pode ser
obtida ao se supor a ocorrência da seqüência mais seca registrada no histórico de vazões do
sistema.
O histórico de vazões atualmente utilizado pelas usinas hidrelétricas do sistema brasileiro é
composto por dados verificados ao longo de setenta e dois anos. Com base nesse histórico e
na utilização de recursos estatísticos, podem ser simuladas diversas possibilidades de
seqüências de vazões para cada usina.
A energia assegurada é a máxima produção de energia que pode ser mantida quase que
continuamente pelas usinas hidrelétricas ao longo dos anos, simulando a ocorrência de cada
uma das seqüências de vazões criadas estatisticamente, admitindo certo risco de não
atendimento à carga, ou seja, em determinado percentual dos anos simulados permite-se que
haja racionamento dentro de um limite considerado aceitável pelo sistema.
Por esse método, a energia assegurada não é dependente da geração real e é associada à
possibilidade de fornecimento de cada usina ao sistema, assumindo um critério específico de
risco de déficit considerando a variabilidade hidrológica à qual a usina está submetida.
Conforme apresentado na Portaria 303/2004 [2004, MME], o modelo utilizado para a
determinação da energia assegurada é o Newave, utilizando 2.000 séries sintéticas de
afluências. Inicialmente é determinada a carga crítica, que é a oferta global do sistema
garantida a 95% multiplicada por um fator (hidráulico ou térmico). Os fatores são calculados
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através da separação da energia total gerada no sistema em dois blocos, um hidráulico e outro
térmico.
A Portaria MME 303/2004 define o risco de déficit máximo de 5%. A Portaria MME
258/2008 acrescenta a igualdade entre o Custo Marginal de Operação (CMO) e o Custo
Marginal de Expansão (CME).
Para as usinas térmicas, a oferta de energia pode ser feita individualmente. Para as usinas
hidrelétricas, a oferta de energia é referente a todo o bloco hidráulico e necessita ser
discretizada por usina. O critério adotado para distribuição da energia assegurada é
determinístico pela proporção da energia firme de cada usina com relação a todo o sistema
através da aplicação do Modelo de Simulação de Usinas Individualizadas - MSUI.

3.1.2 Procedimentos Adotados na CCEE
A energia assegurada é regulamentada pela ANEEL. Anualmente, os agentes fazem a
discretização da energia assegurada em valores mensais ( MASS pm ) ao final do ano anterior à
vigência dos dados informados e não é permitida a alteração dos valores após a efetuação do
registro, exceto em caso de alteração por entrada de novas unidades geradoras ou
repotenciação de equipamentos.
O valor mensal dessa energia sazonalizada é localizada na “barra da usina” e precisa ser
refletida no centro de gravidade (CG).
Toda a contabilização da CCEE é feita no “Centro de Gravidade” - CG, que é um ponto
virtual onde a geração e a carga total do sistema são iguais. Para que seja feita essa
equivalência, as perdas na transmissão de energia são divididas em partes iguais para a
geração e para o consumo.
Para determinar o valor da geração medida na “barra da usina” ao centro de gravidade é
necessário multiplicá-lo pelo fator de perdas.
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O MASSpm é uma quantidade mensal de energia e sofre um processo de modulação, que é a
discretização em pedaços menores que são os patamares semanais.
Se a usina for participante do rateio de perdas da rede básica, então aplica-se o fator de perdas
(XP_GLFj) que reduz a energia para traduzir as perdas da “barra da usina” até o centro de
gravidade.
Nesse ponto, a energia assegurada ainda sofre mais um ajuste, que é o desconto por
indisponibilidade. Aplica-se então mais um fator de correção chamado Fator de
Disponibilidade (FIDpm).
O resultado final desse tratamento é a Energia Assegurada no Centro de Gravidade (ASS_1pj).
A fórmula simplificada que expressa esses descontos é fornecida pela equação:

ASS _ 1 pj = MASS pj * XP _ GLFJ * FIDP

Equação 3.1

Após a aplicação dos fatores, o processo pode ser representado pela figura a seguir:

Energia Assegurada Anual
jan

fev

mar abr

mai jun

jul

ago

set

out

nov dez

jan

fev

mar abr

mai jun

jul

ago

set

out

nov dez

Energia Assegurada Sazonalizada
MASSpm é a discretização mensal
da Energia Assegurada Anual.

Energia Assegurada
Sazonalizada e Modulada
no CG após a aplicação do
FIDpm.
Resultado: Energia
Assegurada no CG –

LM P

sem 1

LM P

sem 2

ASS_1pj
Figura 3-1 Sazonalização e Modulação da Energia Assegurada
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LM P

sem 3

LM P

sem 4

LM P

sem 5

...

3.2

O Mecanismo de Realocação de Energia (MRE)

A gestão centralizada dos recursos energéticos do SIN é realizada pelo nos, sendo que a
maioria dos agentes que possuem usinas hidrelétricas não possui controle sobre a quantidade a
ser gerada porque não controla o seu despacho.
Uma solução encontrada para que seja possível a comercialização da energia produzida pelos
agentes com geração hidrelétrica foi o Mecanismo de Realocação de Energia, que tem o
objetivo de compartilhar o risco hidrológico conjunto reduzindo seus impactos individuais.
O MRE distribui a totalidade da energia produzida pelos participantes do mecanismo, fazendo
a alocação na proporção de suas energias asseguradas sazonalizadas.
Atualmente, o período de comercialização considerado pela CCEE é horário e agrupado por
patamar semanal na contabilização. Então, por exemplo, para o mês de janeiro de 2008 temos
cinco semanas e três patamares para cada semana: leve, médio e pesado.
Para cada patamar é verificado se a geração do sistema foi maior ou menor que a energia
assegurada e é calculado um Fator de Redução de Energia Assegurada.
Então teremos:
a) Se a geração for menor que a energia assegurada – haverá diminuição da energia
alocada por um Fator de Redução de Energia Assegurada, denominado na CCEE por
GSF. O cálculo desse fator será então realizado pela equação abaixo:

∑G
GSFj =

pj

p _ ERM

∑ ASS _1

Equação 3.2
pj

p _ ERM

Sendo:

∑G

pj

= Geração de todas as usinas “p” participantes do MRE no período de

p _ ERM

comercialização “j”

∑

ASS _ 1 pj

= Somatório da Energia Assegurada de todas as “p” usinas

p _ ERM
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participantes do MRE no período de comercialização “j”

b) Se a geração for maior que a energia assegurada não haverá redução da sua energia
assegurada, então aplica-se GSF=1 e o excedente de geração é chamado de Energia
Secundária do Sistema.

Essa apuração inicial é feita para todos os agentes de todos os submercados e a energia
assegurada de cada usina é multiplicada pelo GSF, resultando na Energia Assegurada
Ajustada, conforme a equação abaixo:
ASS _ 2 pj = ASS _ 1 pj * GSF j

Sendo:
ASS _ 2 pj = Energia Assegurada Ajustada para cada usina “p” no período de

comercialização “j”
ASS _ 1 pj = Energia Assegurada para cada usina “p” no período de comercialização

“j”
O próximo passo é realizá-la por submercado, para priorizar, intuitivamente, a alocação
interna e reduzir os problemas decorrentes da diferença de PLDs entre os submercados.
Para cada usina é verificado se a geração foi superior ou inferior à energia assegurada ajustada
e então os dados são agrupados para todo o submercado. Há duas situações possíveis:
a) Se o somatório do superávit de energia no submercado for superior ao somatório do
déficit, então todas as suas usinas que não conseguiram gerar a totalidade da sua
energia assegurada receberão energia dentro do seu próprio submercado e o excedente
será cedido a outro submercado.
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b) Se o somatório do superávit for inferior ao somatório do déficit – então haverá a
alocação dos geradores com excedente para aqueles que estão com déficit e haverá
ainda o recebimento da energia proveniente de outros submercados.
Caso o GSF seja igual a um haverá excedente de energia naquele período de contabilização
chamado de energia secundária (SECj).

∑G

SEC j =

pj

p _ ERM

∑ ASS _ 2

−

Equação 3.3

pj

p _ ERM

Sendo:

∑G

pj

= Geração de todas as “p” usinas participantes do MRE no período de

p _ ERM

comercialização “j”

∑

ASS _ 2 pj

= Somatório da Energia Assegurada Ajustada de todas as “p” usinas

p _ ERM

participantes do MRE no período de comercialização “j”
Para todo o sistema:

Soma
G

Soma
ASS_1

Soma
ASS_2

Soma
SEC

Geração > Energia Assegurada
gsf =1
Há secundária

Soma
G

Soma
ASS_1

Soma
ASS_2

Geração < Energia Assegurada
gsf < 1
Não há secundária

Figura 3-2 Alocações Sistêmicas no MRE

As alocações do MRE:

A alocação da energia assegurada no MRE é realizada por submercado:
De modo resumido podemos entender as alocações de MRE em duas partes: pela
alocação da energia assegurada e pela alocação de energia secundária.
A alocação da energia assegurada possui os seguintes estágios:
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a. Primeiro estágio – retirada do excedente de energia assegurada ajustada de
cada agente que possui superávit;
b. Segundo estágio – as usinas que possuem déficit de energia assegurada
ajustada receberão a energia daqueles que possuírem excedentes dentro de
seu próprio submercado;
c. Terceiro estágio – as usinas que, mesmo após receberem a energia das
usinas superavitárias do seu submercado, ainda resultarem com déficit,
receberão energia dos outros submercados deficitários.
A segunda parte é composta pela alocação de energia secundária:
Primeiro estágio de alocação – já foi realizado juntamente com a retirada do
excedente da alocação da energia assegurada;
a. Segundo estágio de alocação – recebimento de energia secundária dentro
do próprio submercado;
b. Terceiro estágio de alocação de energia secundária – recebimento em outro
submercado.

Então, quando há déficit de energia assegurada ajustada, só há o segundo e o terceiro estágio
de alocação de energia assegurada. A figura a seguir detalha a relação entre a energia
assegurada ajustada e a energia secundária com suas alocações:
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SEC_C

EA_3SEC
EA_2SEC
EA_3ASS

ASS_2

EA_2ASS
G

Exemplo:
Houve secundária no sistema
A usina gerou menos que a sua energia assegurada
e recebeu energia no MRE nos diversos
submercados.
Figura 3-3 Alocações do MRE por usina

A álgebra detalhada da alocação de energia é explicada a seguir:
Verifica-se se o agente gerou mais do que possuía de energia assegurada ajustada para
determinar o superávit ( ERM _ Surp pj ) ou o déficit ( ERM _ Def pj ) de energia
assegurada ajustada da usina:
Se G > ASS _ 2 :
ERM _ Surp pj = G pj − ASS _ 2 pj

Equação 3.4

ERM _ Def pj = 0

Equação 3.5

Caso G < ASS _ 2 , ou seja, se a sua geração foi menor que a sua energia assegurada
ajustada:
ERM _ Surp pj = 0

Equação 3.6

ERM _ Def pj = ASS _ 2 pj − G pj

Equação 3.7

Todo o superávit de geração da usina utilizado para fornecimento ao MRE, que é o
primeiro estágio de alocação da energia assegurada ( EA _ 1 pj ):
EA _ 1 pj = −1 * ( ERM _ Surp pj )

Equação 3.8
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2) Devemos agora fazer o cálculo do superávit ( Pot sj ) e do déficit por submercado
( Def sj ):

Pot sj =

∑ ERM _ Surp

pj

Equação 3.9

pj

Equação 3.10

ps _ ERM

Def sj =

∑ ERM _ Def
ps _ ERM

O superávit líquido de geração ( Pot _ 1sj ) do submercado, será:
Se Pot sj > Deficit sj :
Pot _ 1sj = Pot sj − Deficit sj

Equação 3.11

Caso contrário:
Pot _ 1sj = 0

Equação 3.12

Se Pot _ 1sj = 0 então a geração total do submercado não foi superior ao somatório de suas
energias asseguradas ajustadas, logo o que cada usina deficitária receberá nesse estágio de
alocação será a energia das usinas superavitárias rateadas para as usinas deficitárias
proporcionais ao déficit total do submercado (

∑ ERM _ Def

pj

). O segundo estágio de

ps _ ERM

alocação da energia assegurada ( EA _ 2 ASS pj ) é calculado pela fórmula a seguir:.

EA _ 2 ASS pj


 ERM _ Def pj
= Pot sj × 
 ∑ ERM _ Def pj
 ps _ ERM







Equação 3.13

Caso contrário, ou seja, se houve superávit suficiente no submercado para distribuir aos
deficitários, então cada agente recebe o equivalente ao seu déficit total:
EA _ 2 ASS pj = ERM _ Def pj

Equação 3.14

- 22 -

Após a alocação de segundo estágio da energia assegurada é feita a análise do terceiro estágio
de alocação.
Se

∑ Pot _ 1

sj

=0

s

Então, não haverá terceiro estágio de alocação da energia assegurada ( EA _ 3 ASS plj )
proveniente de outro submercado “l” porque não houve sobra de energia após o segundo
estágio.
EA _ 3 ASS plj = 0

Equação 3.15

Caso contrário, ou seja, exista sobra de energia no sistema após o segundo estágio de
alocação:

EA _ 3 ASS plj



 Pot _ 1lj 
= Deficit _ 1pj × 

 ∑ Pot _ 1sj 
 ps _ ERM


Equação 3.16

Finalizadas as alocações de energia assegurada são feitas as alocações da Energia
Secundária:

Primeiro verifica-se se existe excedente em cada submercado de energia após a alocação da
energia assegurada. Se houver excedente, então haverá alocação de energia secundária. O
cálculo da energia remanescente por submercado ( ERN sj ) é calculado a seguir.

Se Pot _ 1sj = 0 então não haverá sobra de geração no submercado, logo:

ERN sj = 0

Equação 3.17
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Caso contrário,

∑ EA _ 3 ASS

ERN sj = Pot _ 1aj −

Equação 3.18

psj

ps _ ERM

O direito total pela energia secundária ( SEC _ C pj ) é calculada pela fórmula a seguir:

 ASS _ 1 pj
SEC _ C pj = SEC j * 
 ∑ ASS _ 1 pj
 p _ ERM







Equação 3.19

Para cada submercado é calculado o direito total a energia secundária ( SEC _ SM sj ):
SEC _ SM sj =

∑ SEC _ C

Equação 3.20

pj

ps _ ERM

Se ERN sj > SEC _ SM sj , então será obtido o superávit líquido de geração após a alocação de
energia secundária no submercado ( Pot _ 2 sj ) e o segundo estágio de alocação da energia
secundária ( EA _ 2 SEC pj ):
Pot _ 2 sj = ERN sj − SEC _ SM sj

Equação 3.21

Então,
EA _ 2 SEC pj = SEC _ C pj

Equação 3.22

Caso contrário, ou seja, caso a energia remanescente após o desconto da alocação da energia
assegurada seja inferior a secundária que as usinas daquele submercado tem direito,
ERN sj ≤ SEC _ SM sj , então:
Pot _ 2 sj = 0

Equação 3.23

Se SEC _ SM sj = 0
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EA _ 2 SEC pj = 0

Equação 3.24

Caso contrário:
 SEC _ C pj
EA _ 2SEC pj = ERN sj × 
 SEC _ SM
sj







Equação 3.25

A parcela de energia secundária que a usina tem direito a receber e que não foi recebida em
seu submercado será recebida em outros, o cálculo do déficit após o ajuste de energia
secundária ( Deficit _ 2 pj ) é calculada pela fórmula:
Deficit _ 2 pj = SEC _ C pj − (EA _ 2 SEC pj )

Equação 3.26

O cálculo para determinação da energia secundária a ser recebida pelos agentes em outros
submercados deve verificar se houve superávit de secundária nesse submercado:
Se

∑ Pot _ 2

sj

= 0 então:

s

EA _ 3SEC plj = 0

Equação 3.27

Caso haja superávit de energia secundária no submercado ele será repartido entre os agentes
dos submercados deficitários. O terceiro estágio de alocação da energia secundária
( EA _ 3SEC plj ) é calculado para todas as usinas que não conseguiram receber a totalidade da
energia secundária em seus submercados :

EA _ 3SEC plj



 Pot _ 2lj 
= Deficit _ 2 pj × 

 ∑ Pot _ 2 sj 
 s


Equação 3.28

Após a determinação de cada parcela do Mecanismo de Realocação de Energia é feita a
consolidação por submercado.
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Inicialmente é consolidado o segundo estágio de alocação de energia ( EA _ 2 pj ) , que é o
recebimento dentro do próprio submercado:
EA _ 2 pj = EA _ 2 ASS pj + EA _ 2 SEC pj

Equação 3.29

Depois é consolidado o terceiro estágio de alocação de energia ( EA _ 3 pj ), que é o
recebimento em cada submercado, exceto o seu próprio:
EA _ 3 plj = EA _ 3 ASS plj + EA _ 3SEC plj

Equação 3.30

Então, o ajuste total do MRE da usina ( ERM _ Ppj ) é a soma dos três estágios de alocação:

ERM _ Ppj = EA _ 1 pj + EA _ 2 pj + ∑ EA _ 3 plj

Equação 3.31

s

O somatório da energia alocada pode ser desmembrado também em duas parcelas: uma
interna ao próprio submercado e outra que é o somatório da alocação nos outros submercados.
O total de ajustes do MRE dentro do próprio submercado (ERMASsgj) é calculado por:

ERMAS sgj =

∑ (EA _ 1

pj

+ EA _ 2 pj )

Equação 3.32

pgs _ ERM

O total de ajuste em outro submercado ERMALgslj é dado pela seguinte fórmula:

ERMALgslj =

∑ EA _ 3

Equação 3.33

plj

pgs _ ERM

O somatório dos ajustes em outros submercados TERMALlg j é dado por:
TERMAL lg j = ∑ ERMAL gslj

Equação 3.34

s≠l
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A contabilização dos custos de compensação de Geração é o somatório do que foi pago e do
que foi recebido mensalmente pela usina, a geração alocada para outros submercados
( DON pm ) e a energia recebida de outros submercados ( REC pm ):


DON pm = max 0,−1 × ∑ ERM _ Ppj 
m



Equação 3.35



REC pm = max 0, ∑ ERM _ Ppj 
 m


Equação 3.36

O custo variável de MRE ( TVC p ) é determinado por:
TVC p = CUSTO _ MRE

Equação 3.37

Que também é conhecida como Tarifa de Otimização da Energia (TEO), que para 2008
corresponde a R$ 7,77/MWh.

O pagamento pela geração do MRE ( COSTpm ) é dado por:
COST pm = DON pm × TVC p

Equação 3.38

Todo o valor recebido por agentes no MRE corresponde ao valor pago, então é feito um rateio
dos valores financeiros recebidos pela energia a ser paga pela Taxa de Recuperação de Custo
de Geração ( CRRm ):

 ∑ COSTpm 
 p _ ERM

CRRm = 

 ∑ REC pm 
 p _ ERM


Equação 3.39

O Pagamento da energia recebida no MRE ( PAY pm ) é dado por:
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PAYpm = RECPM × CRRM

3.3

Contabilização

Equação 3.40

da

Energia

Liquidada

na

Câmara

de

Comercialização de Energia
A diferença entre a energia que o agente possui de recursos e aquela que é utilizada para
suprir seus compromissos é liquidada no mercado das diferenças da CCEE, também chamado
de mercado de curto prazo.
Para uma geradora o recurso que ela possui é o somatório da geração e das alocações de MRE
e os requisitos são os seus contratos. A energia a ser liquidada na CCEE é chamada de
Geração Líquida (NETGsgj):

NET _ G sgj = TGG sgj + ERMAS sgj + TERMAL sgj − CQ sgj

Equação 3.41

Sendo:
TGGsgj -geração total do agente

CQ sgj - quantidade contratada líquida

A remuneração da energia liquidada no mercado de curto prazo é chamada de pagamento da
CCEE pela geração medida (GWGPsgj):

GWGPsgj = NET _ Gsgj × PLDsj

Equação 3.42

A receita mensal é o somatório de GWGPsgj para todos os períodos de comercialização e de
todos os submercados.
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A figura a seguir ilustra a contabilização de um gerador puramente hidráulico na CCEE:

Figura 3-4 – Ilustração de Contabilização na CCEE de um gerador puramente hidráulico

A figura 3-4 representa a energia vendida ao MRE, que é a diferença entre a geração e a
energia assegurada ajustada.
A compra no spot é representada pela diferença entre os contratos de venda (CQV) e o
somatório da energia assegurada ajustada com os contratos de compra do gerador (CQC).

3.4

Lastro para a comercialização de energia

O somatório mensal da Energia Assegurada (ASS_1pj) é equivalente a Energia Assegurada
Mensal (MASSpm) descontando as perdas na rede básica (XP_GLFpj) e o fator de
disponibilidade (FIDpm). Todas as alocações de MRE são feitas com base no ASS_1pj, de
modo que uma redução provocada pela aplicação do FIDpm reduz os recursos da geradora na
liquidação da CCEE, provocando uma queda em sua receita.
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Para que não ocorra uma “dupla penalização” as Regras de Comercialização da CCEE retiram
os efeitos da aplicação do FIDpm para o cálculo da Garantia Física utilizada para a aferição do
lastro para a comercialização de energia.

Então, o cálculo da Garantia Física (GFISpj) de uma Usina Hidroelétrica pertencente ao MRE
é dada por:
ASS _ 1 pj

GFIS pj =

Equação 3.43

FID pm

Para o cálculo da garantia física total do agente (TGFISpj), utilizamos o somatório das
garantias físicas de suas usinas:

TGFIS pj = ∑ GFIS pj

Equação 3.44

sg

O Lastro de uma Empresa de Geração puramente Hidrelétrica é composto pela sua garantia
física e pelos seus Contratos de Compra. Destaca-se que para o Lastro calculado conforme as
Regras de Comercialização da CCEE é considerado a Energia Assegurada sem a adição ou a
retirada da alocação do MRE.
O cálculo da cobertura contratual do agente (CCGgm) é dado pela fórmula a seguir:
CCGgm = ∑ TGFIS gj + ∑
m

s

Comprador

∑ ∑ CQ

Equação 3.45

ej

egs

m

Sendo:
Comprador

∑ ∑ ∑ CQ

ej

s

egs

- somatório de toda energia contratada no mês “m” que o agente “g” seja

m

comprador em todos os submercados.

A venda total (VTGgm) é dada pela fórmula abaixo:
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VTGgm = ∑

Vendedor

s

∑∑ CQ

Equação 3.46

ej

egs m

O Novo Modelo exige do gerador um lastro de 100% da sua energia vendida. As Regras de
Comercialização da CCEE prevêem uma penalidade para a venda acima do lastro. A
verificação da infração é feita pelo cálculo do nível de insuficiência de venda lastreada do
gerador (NIVGgm) que faz uma a média móvel que abrange os doze meses anteriores ao mês
contabilizado, conforme a fórmula a seguir:

 

NIVG gm = max  0,  ∑ VTG gm − ∑ CCG gm  
12 m

  12 m

Equação 3.47

O Preço da Penalidade é o máximo entre o Valor de Referência e o PLDmédio. Para o ano de
2008, o VR é de R$ 139,44/MWh. O PLDmédio é calculado pela seguinte fórmula:


∑  ∑ TRC _ PNL * PLD
=
∑∑ TRC _ PNL
srj

PMEDm

sm

rr

sj





Equação 3.48

srj

sm

rr

Sendo:

∑ TRC _ PNL

srj

- Somatório do consumo total de todos os agentes distribuidores “rr” no

rr

submercado “s” e no período de comercialização “j” que estão sujeitos a penalidade por
verificação de lastro.
PLDsj - Preço de Liquidação das Diferenças por submercado por patamar e por período de

submercado “j”

O preço de referência para aplicação da penalidade (PREFm):
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PREFm = max(PMEDm ,VR )

Equação 3.49

A Penalidade Aplicada (PAPgm) é aplicada sobre o valor de um doze avos da diferença entre
lastro para venda de energia e a quantidade vendida contabilizada nos últimos doze meses
anteriores ao mês de referência, conforme fórmula abaixo:
PAPgm =

NIVG gm
12

* PREFm

Equação 3.50
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3.5

A Formação de Preços no Setor Elétrico Brasileiro

O Brasil possui um sistema hidrotérmico com predominância de usinas hidroelétricas.
Segundo (Silva e Finardi, 1999), o objetivo principal do planejamento da operação energética
desse tipo de sistema é a determinação de uma estratégia de geração para cada usina do
sistema que ao longo do período de planejamento minimize o custo operativo esperado. O
custo seria decorrente do combustível utilizado pelas usinas termoelétricas e do eventual custo
de não atendimento à demanda.
As principais características do planejamento da operação energética de um sistema
hidrotérmico são:
• A relação entre a decisão tomada em um estágio qualquer e sua conseqüência futura.
Se no presente estágio deplecionarmos muito o reservatório e no futuro as afluências
forem baixas, poderemos não ter recursos para atendimento futuro da carga. Se no
futuro ocorrer o contrário e as afluências forem elevadas então a operação foi
econômica.
• A impossibilidade de uma previsão perfeita das afluências futuras no momento da
tomada de decisão. A literatura a respeito do tema indica que o problema é
essencialmente estocástico.
• É um problema não linear devido às funções de custo das termoelétricas e às funções
de geração das hidroelétricas;
• Benefícios da energia hidroelétrica associado à oportunidade de economizar
combustível através do deslocamento de uma térmica hoje ou no futuro, tornando a
decisão dependente do tempo.
• A operação do sistema hidrotérmico deve considerar o uso múltiplo da água.
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• A disponibilidade de energia hidrelétrica está limitada pela capacidade de
armazenamento nos reservatórios e isso faz com que o sistema seja muito dependente
da decisão operativa. A operação de um sistema hidrotérmico é um problema acoplado
no tempo.
O operador de um sistema hidrotérmico deve comparar o benefício imediato do uso da água e
o benefício futuro de seu armazenamento, ilustrado na figura abaixo:

Figura 3-5 Função de Custo Imediato e Função de Custo Futuro

A Função de Custo Imediato – FCI mede os custos de geração térmica no estágio t. O custo
imediato aumenta à medida que diminui a utilização de recursos hidráulicos. A Função de
Custo Futuro – FCF está associado ao custo esperado de geração térmica e racionamento no
final do estágio t até o final do período de estudo. A função diminui à medida que se eleva o
volume armazenado final. Em termos conceituais a curva de FCF seria calculada pelas
simulações operativas do sistema para cada nível de armazenamento no final da etapa t. As
simulações são feitas sob uma ótica probabilística, utilizando um grande número de cenários
hidrológicos.
O uso ótimo da água é o ponto mínimo global da soma de FCF e da FCI, o custo apresentado
nesse ponto é o valor da água.
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O modelo Newave faz a construção da FCF e o modelo Decomp calcula o despacho térmico,
conforme ilustrado na figura a seguir:

Previsões Mensais e
Semanais de
Afluências

Newave
Função de Custo
Futuro (FCF)

Previsões Mensais e
Semanais de Carga

Disponibilidade/
Inflexibilidade das
térmicas e custos

Modelo
Decomp

Estado inicial de
armazenamento dos
reservatórios

Política de Operação
Energética

(Despacho Térmico e
Intercâmbio entre
Subsistemas)

Geração
/Armazenamento
usina individualizada

Condicionantes e
Restrições

Figura 3-6 - Programação Mensal da Operação - PMO

Fonte: Arteiro, F - 2006

O Operador Nacional do Sistema (ONS) mensalmente reúne os agentes do setor para a
reunião da Programação Mensal de Operação (PMO) para o tratamento dos dados de entrada
dos modelos Newave e Decomp. O resultado é a Função de Custo Futuro que é a entrada do
Modelo Decomp juntamente com as previsões semanais de afluência e de carga, a
disponibilidade das térmicas, o custo das térmicas, o estado inicial do armazenamento dos
reservatórios e as restrições. O resultado é a política de operação energética, o despacho
térmico, o intercâmbio, a geração e o armazenamento em usinas individualizadas.
O Custo Marginal de Operação corresponde ao custo incremental de geração, ou seja, o custo
da usina térmica mais cara despachada. O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) utiliza o
mesmo conjunto de arquivos utilizados no PMO, com a aplicação de restrição de transmissão
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interna aos submercados e com a exclusão da geração de teste que não é considerada para a
formação de preços.
O histórico recente de PLDs demonstra uma grande volatilidade mensal e semanal, que pode
ser verificada na figura a seguir, gráfico candle do PLD. A volatilidade desses preços que são
utilizados no mercado de curto prazo da CCEE justifica a adoção de mecanismos de gestão de
risco.
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Figura 3-7 Gráfico "candle" do PLD

3.6

Problema da Avaliação de Risco para Receita Esperada

3.6.1 Conceito de Risco
O Conceito de Risco é aplicado cotidianamente pelas pessoas para indicar os perigos a que
estão sujeitas em diversas situações. Considerando que cada pessoa possui um critério de
julgamento a respeito dos eventos que a cercam, há situações que podem ser consideradas de
alto risco para algumas pessoas e que são consideradas aceitáveis para outras. De acordo com

- 36 -

(Securato, 1996), as diferentes perspectivas, geradas por diferentes conjuntos informações, é
que estabelecerão o nível de risco de um evento.
Uma definição simples para o risco é dada por (Solomon & Pringle, 1981), “risco é o grau de
incerteza a respeito de um evento”. Ainda, de acordo com (Securato, 1996), o evento certo
corresponde à probabilidade unitária e então podemos entender que o evento “não certo”, ou
que apresenta um grau de incerteza, pode ser também expresso por uma probabilidade.

3.6.2 Métodos para Avaliação do Risco
Os métodos para avaliação do risco são basicamente modelos que metrificam o grau de
incerteza de um evento.

3.6.3 O Risco como o desvio padrão do resultado esperado
A receita esperada é o somatório dos produtos das probabilidades de ocorrência com o
resultado associado a cada cenário para todos os cenários considerados.
A fórmula abaixo representa o resultado esperado:
C

E (r ) = ∑ ( pc * rc )

Equação 3.51

c=1

onde:
E(r) = valor esperado
pc = probabilidade de ocorrência do cenário
rc = resultado do cenário
c = cenário
C = último cenário utilizado
A variância e o desvio padrão do valor esperado são determinados pelas equações abaixo:
C

σ 2 = ∑ pc ∗ [rc − E (r )]2

Equação 3.52

c =1

σ = σ2 =

C

∑ p ∗ [r
c

c

2

− E (r )]

Equação 3.53

c =1

onde:
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σ = desvio padrão do valor esperado
σ2 = variância do valor esperado

A variância e o desvio padrão são adequados para avaliar a variabilidade em torno de um
ativo considerado individualmente. Para avaliação do comportamento do valor esperado de
dois ativos relacionados, utiliza-se a covariância e o coeficiente de correlação, calculados a
partir da seguinte equação:

C

{[

( )] [

]}

Covij = ∑ pc ∗ ric − E ri * rjc − E (rj )

Equação 3.54

c=1

Corrij =

Covij
σ i ∗σ j

Equação 3.55

onde:
Corr = coeficiente de correlação entre os valores esperados de dois ativos
Cov = covariância entre os valores esperados de dois ativos
O coeficiente de correlação varia entre +1 e -1, com o mesmo sinal algébrico da covariância.
A covariância positiva ocorre quando há dependência positiva entre os valores esperados.
Uma covariância negativa ocorre quando há uma associação negativa entre os ativos e caso a
covariância seja nula, não há relação definida entre os valores esperados.

Apesar deste trabalho apresentar uma grande diversidade de tipos de contratos, podemos
considerá-los como um único ativo que as Regras de Comercialização agrupam e denominam
como “Quantidade Contratada” e que diferenciaremos somente para destacar a posição do
agente como comprador ou vendedor.
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3.6.4 O Value at Risk
De acordo com (Jorion, 2003), o VaR pode ser definido de forma intuitiva como meio de
síntese da maior (ou pior) perda esperada dentro de determinado período de tempo e intervalo
de confiança, ou de modo mais formal, como o percentil da distribuição de retornos projetado
sobre um horizonte estipulado. Se c for o nível de confiança selecionado, o VaR
corresponderá ao (1-c) percentil da distribuição. Por exemplo, se o nível de confiança for de
95%, teremos um VaR de 5%, conforme figura a seguir:
média

5% de
probabilidade
d e perda
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valor esperado
Figura 3-8 Value at Risk

Fonte: Jorion, 2003

No histograma do exemplo acima, observamos uma média de valor 2 unidades, com perda
máxima a 95% de confiança de 2,8 unidades.
Neste trabalho, utilizaremos um histograma para cada perfil de sazonalização da energia
assegurada. Serão aplicados cenários eqüiprováveis formados pelas séries de CMOs e de
geração sistêmica provenientes no NEWAVE. Para cada cenário será calculado o valor
esperado da receita do agente gerador. Após a montagem do histograma, determinaremos o
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VaR a 5% e o valor médio do retorno que servirão de critério para classificação do perfil da
assegurada.

- 40 -

3.7

Técnicas de Otimização

3.7.1 Introdução aos Algorítmos Genéticos
Algoritmos Genéticos (AGs) são métodos de otimização e busca inspirados nos mecanismos
de evolução de populações de seres vivos. De acordo com (Lacerda e Carvalho, 1999), foram
introduzidos por John Holland (Holland 1975) e popularizados por um de seus alunos, David
Goldberg (Goldberg, 1989). Os AGs seguem o princípio da seleção natural e sobrevivência do
mais apto do fisiologista Charles Darwin: “Quanto melhor um indivíduo se adaptar ao seu
meio ambiente, maior será sua chance de sobreviver e gerar descendentes”.
Segundo (Silva Filho, 2003) os AGs, diferentemente das técnicas convencionais de
otimização que utilizam uma única solução do problema e tentam melhorá-la o máximo
possível, trabalham simultaneamente com um conjunto de soluções chamado de população.
Cada indivíduo da população é chamado de cromossomo e representa uma solução do
problema que está sendo resolvido.
O escopo do método é fazer com que os cromossomos evoluam ao longo das gerações,
também chamadas de iterações, produzindo soluções cada vez melhores até que se chegue a
uma boa solução do problema, que não é necessariamente a solução ótima. A cada geração, a
população é avaliada a partir da aplicação de uma função de aptidão que reflete a qualidade
da solução que ele apresenta. Os cromossomos mais aptos são selecionados e os menos aptos
são descartados.
Os membros selecionados podem sofrer modificações em suas características através dos
operadores de cruzamento e mutação, gerando descendentes para a próxima geração. Para
garantir que os melhores indivíduos sejam mantidos, pode-se aplicar um operador de elitismo,
que copia para a próxima geração os melhores indivíduos da população da geração corrente
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para a próxima. Repete-se esse processo até que uma solução satisfatória seja encontrada –
critério de parada.

De forma geral, o processo de otimização dos AGs utiliza dois tipos de operação:
• Operações Genéticas: cruzamento e mutação;
• Operação de Evolução: seleção, incluindo o operador de elitismo.
A seguir é apresentada uma representação esquemática de um AG com representação binária:

População
(Conjunto de cromossomos)

Geração da
população
inicial

Início

Indivíduo 1
Indivíduo 2
Indivíduo 3

Indivíduo r
Substituição
da população
existente

O melhor indivíduo
da última população
é a solução final do
problema

Sim

Operador de
Seleção

Dois cromossomos
selecionados por vez
Sim

Copia o melhor indivíduo
para a nova população

Elitismo?

Não

Não
Fim

Avaliação
da aptidão

Decodificação
(somente para repr. binária)

Sim

Mutação?

Não

Cruzamento?

Convergiu?

Sim

Nova população

Indivíduo 1
Indivíduo 2
Indivíduo 3

Operadores de
Mutação

Operadores de Cruzamento

Indivíduo r

Figura 3-9 Representação Esquemática de um AG Binário

Fonte: Silva Filho (2003)

3.7.2 Representação dos Parâmetros
Os AGs processam populações de cromossomos. O cromossomo é uma estrutura de dados,
usualmente, uma cadeia de bits, que representa uma possível solução do problema a ser
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otimizado. O conjunto das configurações que o cromossomo pode assumir é chamado de
espaço de busca.
A figura abaixo representa um exemplo de cromossomo:

S1 =

1

0

1

0

1

1

0

0

Se o problema for real com decodificação binária, para decodificar o cromossomo s1,
converte-se s1 da base 2 para a base 10, da direita para a esquerda:
S1 = 172

3.7.2.1 Critérios para a avaliação da aptidão

Nem sempre o valor da função objetivo é o melhor critério para ser utilizado para avaliação
da aptidão do indivíduo. Segundo (Silva Filho, 2003), o método tradicional para a seleção é o
método da roleta:
• Calcula-se o valor da aptidão ap(vi) para cada cromossomo:
ap (vi ) = f (x i ) , i=1,2,.... nind

Equação 3.56

Sendo nind o número de indivíduos da população e xi = (x1,x2,...,xr) o vetor contendo todas as r
variáveis reais do problema
• Calcula-se a aptidão total da população:
nind

( )

F = ∑ ap x i

Equação 3.57

i =1

• Calcula-se o quociente entre a aptidão do indivíduo e a aptidão total:
pi =

( )

ap x i
, i=1,2,.... nind
F

Equação 3.58

• Calcula-se o somatório do resultado da equação anterior para todo o gene:
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i

qi = ∑ p j , i=1,2,.... nind

Equação 3.59

j =1

• A seleção do cromossomo é feita através da seguinte forma:
o Geração de um número aleatório r pertencente ao intervalo [0,1];
o Seleção de um indivíduo i de forma que qi-1<r<qi, (assumindo q0=0)

Possuindo esses valores, sorteiam-se dois números aleatórios r1 e r2 pertencentes ao intervalo
[0,1] para obtenção dos pais para a nova geração.

Outro método de seleção utilizado é o Método do Torneio. Vários indivíduos são selecionados
da população original e o melhor passa a fazer parte da nova população.

3.7.2.2 Operadores de crossover

Os operadores de crossover mais conhecidos para cadeias de bits são os n pontos e o
uniforme.
No operador n pontos, cada um dos cromossomos pais tem sua cadeia cortada em posição
aleatória produzindo segmentos que serão trocados para a produção dos filhos. A figura a
seguir apresenta um operador de 2 pontos:
ponto1

ponto2

pai1

010 1100110011 0011

pai2

011 1000100110 1111

filho1

010 1000100110 0011

filho2

011 11001100111111

Figura 3-10 Operador 2 pontos
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O crossover uniforme utiliza uma máscara de bits aleatórios para determinar os bits que serão
transmitidos de cada pai, ilustrado na figura seguinte:

máscara de bits

0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

pai1

1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1

filho1

1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1

pai2

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

Figura 3-11 - Máscara de bits

3.7.3 A Representação real
Se os vetores binários estiverem representando números reais, talvez a representação binária
não seja a mais indicada, porque o processo de transformação de números binários em
números reais apresenta algumas desvantagens, tais como o esforço computacional para
decodificação e a difícil compreensão da grandeza numérica. Nestes casos, pode-se
representar diretamente os indivíduos por vetores de números reais através da aplicação
diferenciada dos operadores. Outra vantagem é a criação de novos operadores.
3.7.3.1 Operadores de Crossover na representação real

Os operadores convencionais da representação binária funcionam na representação real, mas
não há criação de informações novas, elas simplesmente trocam valores.
Para haver variação nas informações contidas nos genes podem ser utilizados operadores
aritméticos que produzem filhos que são alguma forma de combinação linear dos pais.
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Os operadores aritméticos mais comuns são:
• Crossover média – dados dois cromossomos pais p1 e p2, e produzido um cromossomo
filho f1:
fi =

( p1i + p2i )

Equação 3.60

2

para i = 1, 2,...l sendo l o último gene do cromossomo

• Crossover média geométrica - variação do crossover média, com tendência a produzir
filhos próximos ao centro do intervalo, provocando a perda da diversidade:

f i = p1i × p2i

para i = 1, 2,...l

Equação 3.61

sendo l o último gene do cromossomo
• Crossover BLX-α - produz um filho que pode estar dentro do intervalo dos pais ou
não, conforme o α escolhido:
f i = p1i + β ( p2i − p1i )

Equação 3.62

sendo β ∈ U (− α ,1 + α )
• Crossover linear - os dois pais produzem três filhos segundo a equação abaixo:

f1 = 0,5 p1 + 0,5 p2
f 2 = 1,5 p1 − 0,5 p2

Equação 3.63

f 3 = −0,5 p1 + 1,5 p2
O melhor dos três filhos é selecionado e os outros dois são descartados.
• Crossover aritmético – para dois cromossomos pais são produzidos dois cromossomos
filhos de modo similar ao BLX-α, diferindo-se dessa por não possuir extrapolação:
f1 = βp1 + (1 − β ) p2

Equação 3.64

f 2 = βp2 + (1 − β ) p1
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• Crossover heurístico – extrapolação linear entre os pais utilizando a informação de
aptidão. Sabendo-se que o pai p1 é mais apto que o pai p2, é produzido um filho com a
seguinte fórmula:
f = p1 + r ( p1 − p2 )

Equação 3.65

sendo r ∈ U (0,1)
Se o crossover produzir um filho infactível, é gerado outro número aletatório r para a
produção de outro filho até t tentativas. Se o número de tentativas ultrapassar t estabelecido
então o crossover é interrompido sem a produção de filhos.
• Crossover simples – adaptação do crossover convencional de 1 ponto para a
representação real.

3.7.3.2 Operadores de Mutação na Representação Real

• Mutação uniforme – é a simples substituição de um gene por um número aleatório
• Mutação gaussiana – é a substituição de um gene por um número aleatório de uma
distribuição normal.
• Mutação creep – adiciona ao gene um pequeno número aleatório obtido de uma
distribuição normal, de uma distribuição uniforme ou um número aleatório próximo de
um. A taxa desse tipo de mutação pode ser elevada porque não é muito destrutivo. Sua
função é movê-lo rapidamente ao topo quando a função esteja perto do ponto máximo.
• Mutação limite – é a substituição do gene por um número que esteja dentro do limite
de intervalo permitido [ai, bi]. Esse operador serve para evitar a perda de diversidade
dos filhos gerados pelo crossover aritmético que trazem os filhos para o centro do
intervalo.
• Mutação não uniforme – é a simples substituição de um gene por um número extraído
de uma distribuição não-uniforme.
- 47 -

• Mutação não uniforme múltipla – é a aplicação do operador mutação não-uniforme em
todos os genes do cromossomo p.

3.7.3.3 Critério de Parada

Pode-se adotar diversos critérios de parada. Entre os mais comuns estão:
•

Determinar o número de gerações da parada;

•

Atingimento do valor ótimo da função objetivo, se este for conhecido;

•

Se não ocorrer melhoramento significativo no cromossomo de maior aptidão por
um dado número de gerações e

•

Tempo.
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4 APRESENTAÇÃO DO MODELO
4.1

O Funcionamento do Modelo

O propósito do modelo é encontrar um perfil de sazonalização da energia assegurada e dos
contratos de compra de energia que minimizem o risco de perda de receita devido às
exposições no mercado de curto prazo.
A medição dessa perda é de natureza estatística e não paramétrica, utilizando-se histogramas
para a apuração de valores. Esse tipo de função não é contínuo no tempo tornando obrigatória
a utilização de um método de otimização discreta. Pela facilidade de implementação e pela
adequação ao problema proposto, foram empregados os Algorítimos Genéticos.
Para cada perfil n de sazonalização da energia assegurada e de contrato de aquisição de
energia - indivíduo da população - o modelo aplica as M séries de PLDs e de Geração do
MRE obtidos do modelo Newave para cálculo do valor da perda de receita. As M perdas
calculadas são analisadas para determinação do valor da perda média e da perda máxima
esperada no intervalo de confiança.
O roteiro é refeito para cada indivíduo n da população e então cada perfil recebe uma nota
pela aptidão com base no critério da composição das perdas anuais, que é o somatório dos
multiplicadores e dos valores estatísticos de perda.
Se não houver diferença significativa entre o resultado de duas gerações ou se o número de
iterações ultrapassarem um número pré-determinado o algoritmo encerra o cálculo, caso
contrário, forma outra população.
O operador de elitismo seleciona os indivíduos mais aptos e os transferem à próxima
população (p+1) e os operadores genéticos realizam o cruzamento e a mutação, então uma
nova população é formada.
- 49 -

A figura a seguir representa o funcionamento do modelo:

Cenários de PLDs e
Geração MRE

Resultado por população

cenário 1
cenário 2
...
cenário m
...
cenário M

Início do Processo
Insere Geração p0

Resultado perfil sazo 1
com M cenários de PLD
eG
0

Resultado perfil sazo 2
com M cenários de PLD
eG

Indivíduos da população p

perfil sazo 1
perfil sazo 2
...

0

Calcula
Perdas e a
Máxima
perda para o
intervalo de
confiança

Resultado perfil sazo n
com M cenários de PLD
eG

0

...

perfil sazo n

Resultado perfil sazo N

...

com M cenários de PLD
0

perfil sazo N

eG

Classifica e fornece uma nota pela
Aptidão do Indivíduo
Cria uma nova geração

Atende ao Critério
de Parada?

Aplica operadores de Evolução
e Operadores Genéticos
NÃO

SIM

Fim do Processo

Figura 4-1 - Funcionamento do Modelo
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4.2

Formulação Matemática

Para uma usina hidroelétrica, o principal fator de risco é a Energia Natural Afluente – ENA. A
ENA determina a geração da usina e, sob o ponto de vista de ENA Sistêmica (de todas as
usinas), há a determinação da energia alocada e sua conseqüente exposição ao Mercado de
Curto Prazo.
Desta forma, o risco é avaliado simulando-se a operação da usina e de todo o sistema
hidroelétrico em vários cenários de Energia Natural Afluente, tal como ilustrado na figura a
seguir:

média

5% de
probabilidade
d e perda

-5 -4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

valor esperado

Figura 4-2 – Histograma de Resultados

A avaliação do risco é feita calculando-se os prejuízos advindos de três diferentes fontes:

•

Perda Anual no Mercado de Curto Prazo – PAMCP: perda anual devido à
realização de compra de energia no mercado de curto prazo em meses em que
o preço da energia é superior aos dos períodos em que são realizadas vendas.

•

Pagamento Anual de Penalidades – PAP: pagamento de multas devido à venda
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de montante de energia superior a seus lastros de venda (sua energia
assegurada somada aos contratos de compra de energia).

•

Custo Anual de Contratos de Compra – CACCP: perda anual devido à compra
de energia para melhorar o resultado no curto prazo ou reduzir a probabilidade
de aplicação de penalidade.

A soma destas três parcelas determina a Perda Anual – PA associada a cada cenário de ENA
(indexador i), de forma que o objetivo do modelo passa a ser minimizar a função z,
apresentada abaixo:

min z = M MD ⋅ E [PA] + M DP ⋅ σ [PA] +

Equação 4.1

M PE ⋅ E [PA PAi > 0] + M 95 ⋅ P95

sa:

M MD + M DP + M PE + M 95 = 1
Sendo:
E[PA] – perda média

MMD: Multiplicador do valor esperado da Perda Anual;

σ [PA] - Desvio Padrão da Perda Anual;
MDP: multiplicador do desvio padrão da Perda Anual;
⋅ E [PA PAi > 0]

- Risco de Perda Positiva;

MPE: multiplicador da Perda Esperada (média de PA positivo);
P95 – Perda máxima em um intervalo de confiança de 95%;

M95: multiplicador da Perda a 95% (maior perda em termos estatísticos);

Os multiplicadores MMD, MDP,MPE e M95 serão inseridos pelo usuário para customizar a função
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objetivo.
Por exemplo, ao utilizar somente MMD a função objetivo minimiza somente a perda média. Ao
utilizar 0,5 MMD e 0,5 M95 a função objetivo minimiza tanto a perda média quanto a perda
máxima esperada. Para priorizar a perda máxima com um intervalo de confiança de 95%,
poderia ser utilizada a combinação 0,2 MMD e 0,8 M95.

Além da função objetivo parametrizável, a perda anual também possui “pesos” para cada
parcela de composição da perda:

PAi = α ⋅ PAMCPi + β ⋅ CACCPi + γ ⋅ PAPi

Equação 4.2

As parcelas da perda são:
12

PAMCPi = ∑ ( ASS m ⋅ GSFi ,m − CQVm ) ⋅ (PLDMED,i − PLDi , m )

Equação 4.3

m =1



 12


 máx 0;  CQV −  ASS _ 1 pj + CQC   
∑
m
m








12
m =1
 FID pm




PAPi = ∑
∗ máx(VR f ; PLDmed ,i ) Equação 4.4


12
m =1







12

CACCPi = ∑ CQC m ⋅ PCCi ,m

Equação 4.5

m =1

Sendo:
PAMCPi: Perda Anual no Mercado de Curto Prazo, em R$;
CACCPi: Custo Anual dos Contratos de Compra, em R$;
PAPi: Pagamento Anual de Penalidades, em R$;
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ASSm: Energia Assegurada Mensal, em MWh;
GSFi,m: Fator de Escala da Geração, adimensional;
CQVm: Contrato Mensal de Venda, em MWh;
CQCm: Contrato Mensal de Compra, em MWh;
VRf: Valor de Referência para o ano de sazonalização f, em R$/MWh;
PCCi,m: Preço do Contrato de Compra, em R$/MWh;
PLDi,m: Preço de Liquidação de Diferenças, em R$/MWh;
PLDMED,i: PLD médio anual determinado pela série de ENA i;
i: indexador das séries de ENA, variando entre 1 e NENA;
m: indexador do mês, variando de 1 a 12;
α: multiplicador da Perda Anual no Mercado de Curto Prazo;
β: multiplicador do Custo Anual do Contrato de Compra;
γ: multiplicador do Pagamento Anual de Penalidades.

As fórmulas acima utilizadas no modelo são simplificações da álgebra utilizada na CCEE
descritas na seção 3.3 e 3.4 deste trabalho.

Para ilustrar o processo de cálculo, utiliza-se a figura 4.3, supondo α=β=γ=1,0 (todas as três
perdas são consideradas). Se fizermos MMD = MDP = 1 e M95 = P95 = 0 , o objetivo passa a
ser reduzir a média das perdas (trazer a reta vertical verde para a esquerda!) e o desvio padrão
dos valores (tornar a distribuição – curva vermelha – a mais “fechada” possível). Por outro
lado, se fizermos MMD = MDP = 0 e M95 = P95 = 1 , o objetivo passa reduzir a área azul clara
(perda positiva) e reduzir a perda máxima (trazer a reta vertical azul para a esquerda!).
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E[PA]
σ[PA]
P>0 [PA]

5%
P95%[PA]

PA

Figura 4-3 - Métricas de Risco
Distribuição dos Valores de Perda Anual

Nesse trabalho, optou-se pela minimização da perda esperada (área azul) somada à máxima
perda com 95% de permanência (P95). Esse critério é extremamente adequado ao conceito de
minimização das perdas, porém cria dificuldades matemáticas para a solução do problema,
uma vez que nem a perda esperada nem a máxima perda são diferenciáveis.

4.3

Dados de Entrada do Modelo

Os dados para entrada no modelo são:
•

M Cenários de PLD – dados tratados do arquivo CMARG.out do modelo
Newave

•

Histórico de PLDs do ano anterior – Planilha Eletrônica

•

M Cenários de Geração do MRE – dados provenientes do arquivo GHTOT.out
do modelo Newave

•

Histórico de Geração do ano anterior – Planilha Eletrônica

•

Contratos de Energia Sazonalizados (Compra ou Venda) para o ano da
sazonalização e para o ano anterior – Planilha Eletrônica
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•

Histórico de Sazonalização da Energia Assegurada do ano anterior – Planilha
Eletrônica

A tabela abaixo indica os arquivos de dados de entrada e saída:
Ano
Meses

PLD

Geração

Ano Anterior
01

02

03

04

05

06

07

08

Ano de Referência da Sazonalização
09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Arquivo em Planilha Eletrônica

Arquivo Newave: CMARG.out

(Jan a Nov/Ano Anterior)

(dez/Ano Anterior a dez/Ano de Referência)

Arquivo em Planilha Eletrônica

Arquivo Newave: GHTOT.out

(Jan a Nov/Ano Anterior)

(Dez/Ano Anterior a Dez/Ano de Referência)

Contratos

Arquivo em Planilha Eletrônica

Arquivo em Planilha Eletrônica

de Venda

(Jan a Dez/Ano Anterior)

(Jan a Dez/Ano de Referência)

Energia

Arquivo em Planilha Eletrônica

A SER DEFINIDO PELO PROGRAMA

Assegurada

(Jan a Dez/Ano Anterior)

(Jan a Dez / Ano de Referência)

Arquivo em Planilha Eletrônica

A SER DEFINIDO PELO PROGRAMA

(Jan a Dez/Ano Anterior)

(Jan a Dez / Ano de Referência)

Contratos
de Compra

11

Parâmetros

Arquivo Texto com os Parâmetros do AG: Tamanho da População, Método de Seleção, nº de Indivíduos do

do AG

Operador de Elitismo, o Operador de Cruzamento, o Operador de Mutação e a Probabilidade da Mutação.

Parâmetros

Multiplicadores da Média, do Desvio Padrão, da Perda Esperada, da Perda a 95%.

da Função

Multiplicadores dos pesos de cada perda: Multiplicador da Perda de Curto Prazo, do Custo de Aquisição de

Objetivo

Energia e da Penalidade.
Parâmetros para cálculo do ágio dos Contratos de Compra de Energia.
(Entrada no próprio programa)

Tabela 4-1 - Dados de Entrada

Legenda:
Entrada

Saída

- 56 -

12

A sazonalização da Energia Assegurada é feita no final do ano anterior ao de sua aplicação,
embora ela seja realizada para o período de um ano completo, a decisão do perfil deve levar
em consideração o histórico do ano anterior por causa do cálculo da penalidade que utiliza
uma média móvel de 12 meses, então, para cada mês do ano sazonalizado é preciso conferir
se os doze meses anteriores possuem cobertura. Por exemplo, para verificar se haverá
aplicação de penalidade por falta de lastro para venda no mês de julho/07 é necessário utilizar
os dados de garantia física e dos contratos vigentes no período de maio/2006 a junho/2007,
conforme figura abaixo:

Período para cálculo da Penalização –
12 meses
Energia Contratada

Energia Assegu rada
2006
jan fev mar abr mai jun

Ano Anterior

Ano de Referência

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun

Figura 4-4 - Cálculo da Penalização
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jul

2007
ago set out nov dez

5 ESTUDO DE CASO
O modelo foi implementado em programa estruturado na linguagem de programação C++. No
Anexo A são apresentadas algumas telas do sistema desenvolvido.
Este trabalho apresenta três estudos de caso para a sazonalização da energia assegurada de
uma usina de 100 MWm não participante do rateio de perdas da rede básica.
Os dados históricos utilizados para todas as simulações são:

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
total anual

Energia Assegurada
Energia Assegurada Contratos Líquidos
Contratos Líquidos
Acumulada no Ano
Ano Anterior
Ano Anterior
Ano Corrente
Corrente
71.073
71.683
77.333
76.723
64.190
64.938
70.161
146.137
70.708
71.758
76.310
221.396
69.268
69.146
72.325
293.844
75.242
76.470
72.598
365.214
72.963
74.371
69.148
432.953
75.457
77.241
72.376
503.544
75.816
77.285
73.236
575.312
73.330
74.794
71.518
645.366
75.508
77.181
75.196
718.888
73.163
74.835
72.526
789.742
79.281
66.296
73.273
876.000
876.000
876.000
876.000
876.000

Tabela 5-1 – Restrições para a sazonalização, em MWh

A energia assegurada sazonalizada e a energia comercializada no ano anterior são dados de
entrada para a sazonalização do ano corrente. O programa calcula a infração por falta de lastro
para venda de energia elétrica e atribui essa perda ao Pagamento Anual de Penalidades, PAPi.
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5.1

Caso 1:

Para a construção dos cenários de PLD foi utilizado um arquivo de saída do modelo
NEWAVE, o cmargxx.out do PMO de janeiro de 2008. A figura 5.1 apresenta os percentis de
PLD projetados para o ano inteiro:
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Figura 5-1 - Percentis de PLD submercado Sudeste/Centro-Oeste

A análise estatística das séries demonstra que a tendência hidrológica recente previa escassez
de Energia Natural Afluente para os próximos meses, indicando PLDs elevados.

- 59 -

600,00

500,00

PLD (R$/MWh)

400,00

300,00

200,00

100,00

-

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

desvio padrão

186,9

210,6

217,8

227,5

235,4

233,3

235,5

238,3

235,6

237,9

228,0

230,4
244,9

média

293,7

281,9

263,8

262,2

262,6

255,5

257,4

263,9

256,3

260,1

249,2

mediana

264,3

236,1

188,3

166,2

156,8

153,4

143,9

150,2

144,2

135,8

161,5

154,4

moda

569,5

569,5

569,5

569,5

569,5

569,5

569,5

569,5

569,5

569,5

569,5

569,5

Figura 5-2 – Estatística dos Cenários de PLD

Para a previsão da geração total das usinas do MRE foi utilizado o arquivo ghtotxx.out do
modelo NEWAVE. A figura abaixo representa os percentis das séries de geração:
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Figura 5-3 - Percentis da Geração Hidro do SIN

Entre os percentis apresentados, há uma faixa que se destaca do conjunto, em decorrência do
cenário de escassez hidrológica, incorporado no deck do Newave utilizado para a simulação.
A figura a seguir apresenta a análise estatística das séries utilizadas.
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Figura 5-4 - Análise Estatística dos Cenários de Geração do SIN

O algoritmo genético foi configurado com a seguinte configuração:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de algoritmo: real
Tamanho da população inicial: 30
Indivíduos iniciais aleatórios
Número de variáveis: 12
Valor mínimo e máximo de cada variável: 0 e 1 respectivamente
Escalonamento: Nenhum
Método de seleção: Método da roleta
Operador de elitismo (número de indivíduos): 2
Operador BLX-alfa real (alfa): 0.5
Probabilidade de cruzamento: 0.9
Mutação limite real
Probabilidade de um indivíduo sofrer mutação:0.05
Critério de parada adotado: tempo 16 minutos

Foram feitas cinco simulações alterando os fatores de ponderação das perdas médias e das
perdas máximas esperadas:
• 1,0 MMD e 0,0 M95
• 0,8 MMD e 0,2 M95
• 0,5 MMD e 0,5 M95
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• 0,2 MMD e 0,8 M95
• 0,0 MMD e 1,0 M95
Resultados:

A simulação da sazonalização da energia assegurada com a utilização dos fatores de
ponderação da Perda Média Esperada e Perda Máxima com 95% de confiança forneceram os
seguintes perfis de energia assegurada:

Figura 5-5 - Perfis de Energia Assegurada

Observa-se que na simulação que considera somente a minimização da perda máxima
esperada obtemos um perfil agressivo, o que pode ser visto ao zerar os valores de energia para
novembro e dezembro. Esse caso provoca uma elevadíssima exposição ao mercado de curto
prazo. As perdas médias e as perdas máximas esperadas são ilustradas na figura a seguir:
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Figura 5-6 - Gráfico Perda Esperada x Risco de Perda para determinação da Fronteira-Eficiente

No cenário de preços elevados, com moda igual ao PLD máximo e grandes desvios-padrão, a
minimização da perda esperada ou a maximização do ganho esperado elevam muito o risco de
perda. Fornecendo um pequeno peso para a minimização da perda máxima (0,8 MMD _
0,2MP95) a perda máxima é reduzida consideravelmente.
Os valores sazonalizados, representados em MWh, estão apresentados na tabela a seguir:
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jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
total

0,0MMD_1,0MP95
89.807
69.598
65.748
68.789
86.900
90.346
39.683
66.767
55.532
114.674
46.693
81.463
876.000

0,2MMD_0,8MP95
88.740
71.102
66.042
66.726
71.335
69.983
49.234
93.785
63.120
89.685
79.405
66.842
876.000

0,5MMD_0,5MP95
92.126
71.482
67.463
61.546
80.807
69.569
33.876
105.342
63.781
83.251
87.592
59.166
876.000

0,8MMD_0,2MP95
101.867
112.428
57.743
32.461
76.300
67.848
18.140
160.559
16.696
120.177
59.965
51.817
876.000

1,0MMD_0,0MP95
110.412
110.412
110.401
110.004
110.302
59.976
11
110.412
83.140
70.929
876.000

Tabela 5-2 – Sazonalização da Energia Assegurada em MWh

Os valores esperados de liquidação no curto prazo, em MWh, estão apresentados abaixo:
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
total

0,0MMD_1,0MP95 0,2MMD_0,8MP95 0,5MMD_0,5MP95 0,8MMD_0,2MP95 1,0MMD_0,0MP95
17.651
16.523
20.104
30.406
39.444
7.019
8.687
9.108
54.515
52.280
-2.585
-2.255
-663
-11.562
47.485
4.753
2.441
-3.364
-35.953
50.933
23.520
6.304
16.781
11.796
49.404
28.026
6.124
5.679
3.828
-4.639
-31.047
-21.099
-37.094
-53.484
-72.365
-4.559
23.232
35.119
91.916
40.334
-15.458
-7.797
-7.130
-54.663
12.414
40.746
15.481
8.976
46.310
-3.483
-25.346
7.706
15.978
-11.936
-72.526
10.625
-4.432
-12.338
-19.907
-73.273
53.346
50.914
51.156
51.266
66.009

Tabela 5-3 - Valores Esperados de Liquidação na CCEE

Percebe-se que a escolha conservadora minimiza exposição ao mercado de curto prazo,
conforme esperado.
No caso estudado, uma boa opção para a sazonalização é a adoção do perfil resultante do
multiplicador 0,5MMD e 0,5MP95, porque pondera igualmente os ganhos e o risco de perdas,
porém a escolha do nível de risco a ser utilizado é de cada agente. Um ponto importante a ser
considerado é sempre utilizar um fator de risco na análise da sazonalização da energia
assegurada, porque a simples maximização dos ganhos expõe o agente a elevados riscos
financeiros.
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5.2

Caso 2:

Para fins comparativos, foi feita uma simulação com os mesmos dados de contratos e energias
asseguradas do estudo de caso anterior, utilizando o método de otimização de NewtonRaphson presente no Excel.
Por se tratar de um método linear, resolvemos somente a parte do problema de minimização
do valor médio de perda, utilizando também valores médios de projeção de PLDs e de
Geração do SIN.
Os resultados foram os seguintes:
meses
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
total

perfil
1,50
1,50
1,50
1,50
1,33
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
12,00

resultado na CCEE (R$)
-9.447.315,55
-11.091.487,60
-10.490.321,17
-11.473.358,86
-8.028.761,08
4.488.166,89
5.584.803,26
6.117.865,41
5.462.844,98
6.761.232,41
5.820.526,11
5.670.805,88
-10.624.999,32

exposição de lastro
(MWh)
32.166,76
39.338,53
33.190,17
37.174,65
24.734,22
-20.480,70
-23.709,22
-24.569,37
-22.850,88
-26.528,82
-23.859,21
-24.606,13
-

Tabela 5-4 – Resultados do estudo de caso 2

A otimização do resultado sem “travas” alocava toda a energia assegurada nos meses de
janeiro e fevereiro. Para evitar esse acúmulo em alguns meses, foi estabelecida uma faixa para
a sazonalização entre 0,67 e 1,5 pu.
O valor de perda esperada foi de R$ -10,6 milhões, inferior ao obtido com o modelo de
otimização proposto no trabalho, utilizando somente a minimização da perda média esperada,
(1,0 MMD e 0,0 M95) que era de R$ -8,5 milhões.
A variação foi provocada pela diferença no método de cálculo. O modelo completo de
otimização proposto neste trabalho realiza o cálculo das perdas para cada série simulada.
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Então, para séries cuja hidrologia seja menos favorável, haverá um gsf menor e PLDs maiores
enquanto, caso ocorra uma hidrologia mais favorável, ocorre o inverso, ou seja, gsf maior
com PLDs menores. A utilização de valores médios na simulação construída para o método
linear com a aplicação dos valores médios de gsf e de preços não capta essa variação e eleva
artificialmente o resultado previsto no mercado de curto prazo da CCEE.
Ao aplicarmos o valor resultante da otimização simplificada linear na fronteira eficiente,
obtida pela simulação completa desenvolvida no trabalho, observa-se que o perfil expõe o
gerador a um risco elevado, acima de R$ 80 milhões.
A conclusão dessa comparação é que a utilização de otimização linear da parcela de perda
média com utilização de parâmetros médios não é eficiente, posto que não é sensível a
variação das séries hidrológicas e não mensura o risco a que está sujeito o agente.

5.3

Caso 3:

A severidade do cenário hidrológico para o início de 2008 acentuou as perdas e os ganhos na
sazonalização.
O caso 3 utiliza os mesmos dados do caso 1 utilizando o deck de dezembro de 2006 com os
cenários para o ano de 2007.
Os cenários de preço para esse deck são:
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Figura 5-7 - Percentis de PLD submercado Sudeste/Centro-Oeste – deck Newave dez/2006

Os cenários de geração são ilustrados na figura a seguir:
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Figura 5-8 – Cenários de Geração do deck de 2007 do Newave
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Milhões

2008 apresentado no caso 1.

0,40

0,2 MMD_0,8MP95
0,4 MMD_0,6MP95

0,20

0,5 MMD_0,5MP95
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

-0,20

5,00

Milhões

Perda média

0,6 MMD_0,4MP95
-0,40
-0,60
-0,80

0,8 MMD_0,2MP95

-1,00
-1,20

1,0 MMD_0,0MP95

-1,40
-1,60
Risco de Perda (R$)

Figura 5-9 – Gráfico Perda Esperada x Risco de Perda para determinação da Fronteira-Eficiente

A fronteira eficiente indicada na figura 5.9 indica que o melhor perfil para empresas
conservadoras é o resultado da simulação com perfil MMD 0,6 e MP95 0,4, porque apresenta
uma perda média pequena associada a um baixo risco.
A figura 5-10 apresenta os perfis de sazonalização da energia assegurada do estudo de caso
com os cenários de 2007:

- 69 -

250%

200%

150%

100%

50%

0%
jan

fev

mar

1,0 MMD_0,0 MP95

abr

mai

jun

0,6 MMD_ 0,4 MP95

jul

ago

0,4 MMD_ 0,6 MP95

set

out

nov

dez

0,0 MMD_ 1,0 MP95

Figura 5-10 – Perfis de Sazonalização do estudo de caso utilizando o cenário 2007

Verifica-se que há grande variação nas perdas em decorrência do cenário hidrológico. No
caso 3, a utilização de um cenário mais favorável gerou um conjunto de perfis mais
semelhantes entre si, em comparação com o caso 1.
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6 Considerações Finais
O trabalho apresentou os principais aspectos teóricos relativos à contabilização do mercado de
curto prazo de um agente gerador puramente hidráulico, na CCEE, aplicados à sazonalização
da energia assegurada, enfocando sucintamente o processo de determinação da energia
assegurada e a formação de preço no mercado de curto prazo.
Foi elaborado um modelo para sazonalização da energia assegurada utilizando Algorítmos
Genéticos, objetivando a minimização da perda esperada e do risco do agente utilizando uma
métrica de risco usualmente aplicado no mercado financeiro, o Value at Risk.
O modelo proposto incorpora as Regras de Comercialização do Mecanismo de Realocação da
Energia Assegurada, bem como as Regras que tratam da consolidação dos resultados para
obtenção da perda com a sazonalização.
Outro recurso utilizado foi a utilização de relatórios de saída do modelo NEWAVE para
obtenção de cenários de geração e de custo marginal de operação, adaptados posteriormente
para fornecimento dos valores de PLD.
A utilização de Algorítmos Genéticos aplicados a problemas de otimização do nível de risco e
a minimização da perda esperada para sazonalização da energia assegurada é inovadora no
setor elétrico, que usualmente utiliza programação linear para otimização da sazonalização e
eventualmente faz a mensuração do risco a posteriori.
A utilização do deck do PMO de janeiro de 2008 para a simulação, que apresentava um
cenário pessimista de energia afluente ilustrou a elevação do risco devido à volatilidade do
PLD diante de situações hidrológicas adversas e a importância da utilização das métricas de
risco na sazonalização.
No exercício realizado, foi demonstrado como o resultado financeiro da liquidação da energia
no mercado spot, incorporando a modelagem da sazonalização, é afetado pelo cenário
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hidrológico e que a não observância do risco a que o gerador está sujeito pode trazer grandes
prejuízos financeiros.
Métodos lineares para minimização da perda esperada são tradicionalmente utilizados para
sazonalização da energia assegurada. O estudo de caso 2 indica que há grande risco de perda
decorrente dessa opção de tratamento do problema.
A utilização da minimização do risco, mesmo com pequeno peso (20% para minimização do
risco e 80% para minimização da perda esperada) traz uma redução muito significativa no
risco de prejuízo, o que evidencia as perdas potenciais que o gerador que utiliza somente a
maximização dos ganhos com a sazonalização está sujeito.
Na perspectiva das recomendações para próximos trabalhos, vale salientar que seria
interessante desenvolver um modelo com a simulação completa do MRE, considerando a
contabilização em todos os submercados. No modelo desenvolvido foi considerado somente o
risco hidrológico tratando o MRE sem a distinção dos diferentes preços em cada submercado.
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ANEXO A
Telas do Modelo Implementado em C++ no Borland 2007:

Figura A-1 Entrada Principal do Sistema

A entrada do sistema é feita em duas guias. A figura A-1 apresenta o local de inserção dos
cenários de preço e de PLD.

- 73 -

Figura A-2 – Configuração da função objetivo

A figura A-2 apresenta a entrada dos parâmetros de configuração da função objetivo e a
configuração dos Algorítmos Genéticos.

Figura A-3 – Tela de desempenho e da evolução das gerações do AG
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