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O Programa de Energia Transparente (PET) é uma das iniciativas do Instituto Acende Brasil que
monitora, de forma permanente, a operação e comercialização de energia elétrica no Brasil.

O estudo é realizado anualmente, no final do período úmido (após julho de cada ano).

Esta edição do estudo engloba:

• Destaque dos principais eventos do ano operativo:

• Blecaute do Amapá;

• Repactuação do risco hidrológico; e

• Regulação da contratação da expansão.

• Crise hídrica: causas e ações para contornar a situação.

Descrição do Programa Energia Transparente
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Buscando facilitar a visualização desta apresentação, foram criados boxes de explicação com informações
complementares.

O box de explicação contém
informações mais detalhadas ou
explicações complementares sobre o
texto com este formato.

Clique para ter rápido 
acesso às seções do 

estudo

Também foi criado um painel de navegação localizado na parte inferior de todas as páginas para acesso rápido aos
temas destacados, incluindo uma barra de progresso do tema em tela.

Formato da Apresentação
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Linha do Tempo

Crise Hídrica Regulação
Comercialização e 

Operação Outros
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Afastamento da
Diretoria da Aneel

Suspensão do pagamento 
à concessionária

Multa LMTE

Blecaute no Amapá
O sistema do Amapá

Blecaute no Amapá O estado do Amapá é conectado ao Sistema Interligado Nacional através da Subestação Macapá, de
responsabilidade da Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE). Esta subestação possui em
seu projeto dois transformadores de 150 MVA para o pleno atendimento ao estado e um terceiro
transformador reserva de 150 MVA. Além disso, o estado também conta com a Usina Hidrelétrica
Coaracy Nunes, capaz de fornecer 78 MW de potência.

Em 30 de dezembro de 2019, houve uma explosão da bucha
capacitiva do Transformador 2 da Subestação Macapá. A partir
desta data, a subestação passou a operar apenas com 2
transformadores trifásicos de 150 MVA.

Um ano após o evento de 2019 (em 3 de novembro de 2020)
houve uma nova explosão seguida de incêndio no Transformador 1,
resultando na interrupção de 95% da carga de todo o estado do
Amapá. O blecaute durou 22 dias.

Recuperação do 
sistema

Conexão do Sistema Amapá

Fonte: Elaboração Própria

Análise de Perturbação
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Blecaute no Amapá
Descrição do Sinistro

Em 4 de dezembro de 2020, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elaborou o Relatório de
Análise de Perturbação (ONS DGL-REL-0016/2020) que avaliou as causas do ocorrido.

Segundo a análise, o incêndio ocorrido no Transformador 1 da SE Macapá produziu um efeito em
cadeia que culminou no blecaute de 03/nov/2020 na região.

Durante a tentativa da normalização do escoamento de energia no Transformador 3 da SE Macapá
no mesmo dia, houve curto-circuito com danos nas buchas. Com isso, a região ficou isolada do SIN.

Nesta ocasião, a UHE Coaracy Nunes tinha disponível apenas duas das três unidades geradoras na
usina (uma estava em modernização dos reguladores de velocidade e tensão). Em testes realizados,
foi observado que a usina era capaz de fornecer de forma estável 35 MW em operação ilhada (10%
da carga de Macapá).

Análise de Perturbação

Afastamento da
Diretoria da Aneel

Suspensão do pagamento à 
concessionária

Multa LMTE

Blecaute no Amapá

Recuperação do 
sistema
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Blecaute no Amapá
Ações do Poder Público

No dia 19 de dezembro de 2020, uma decisão da Justiça Federal no Amapá estabeleceu o
afastamento da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do ONS devido ao
ocorrido. A decisão foi revertida em recurso apresentado pela Aneel no Tribunal Regional Federal da
1ª Região.

Em 1º de dezembro de 2020, a Aneel estabeleceu a suspensão do Pagamento Base da LMTE. O
cálculo inicial considerou apenas os meses de março a maio de 2020, nos quais o Transformador TR2
da subestação Macapá estava indisponível, mas a Aneel decidiu considerar a inclusão dos meses de
fevereiro e julho a outubro de 2020, resultando em uma dedução adicional de R$ 385 mil reais.

A Aneel lavrou o auto de infração nº 001/2021 em 10 de fevereiro de 2021, resultando em multa de
3,7 milhões de reais à LMTE por:
1. Provocar, dar causa ou permitir propagação de distúrbio que resulte em desligamento;
2. Implantar, operar ou manter instalações e equipamentos de forma inadequada;
3. Deixar de usar pessoal técnico habilitado;
4. Deixar de cumprir o disposto nos Procedimentos de Rede; e
5. Deixar de manter em suas instalações desenhos, plantas, especificações e outros devidamente

atualizados.

Blecaute no Amapá

Afastamento da Diretoria 
da Aneel

Suspensão do pagamento à 
concessionária
Análise de Perturbação

Multa LMTE

Recuperação do 
sistema
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Repactuação do risco hidrológico

REN 895/2021
REN 898/2021
REN 899/2021

A Lei 14.052/2020 foi homologada em 8 de setembro de 2020 para solução do impasse do Generation
Scaling Factor (GSF). A lei estabeleceu compensações por meio de extensão do prazo de outorga para
usinas hidrelétricas quando a geração da usina é inferior à sua Garantia Física no caso de:

Lei 14.052/2020

Em 1º de janeiro de 2021 a Aneel publicou as Resoluções Normativas (REN) 895/2021, 898/2021 e
899/2021 que definiram os normativos regulatórios sobre a temática. As medidas tiveram resultados
imediatos na liquidação financeira do mercado, observados logo na contabilização de novembro de 2020
(a liquidação financeira é realizada após 3 meses).

Um descritivo do
impasse do GSF é
realizado na 12ª edição
do PET.

• Atraso ou condição técnica insatisfatória de linhas de transmissão;
• Motorização de unidades geradoras;
• Geração termelétrica fora da ordem de mérito; e
• Importação de energia sem Garantia Física.

Déficits no Mercado de Curto Prazo devido ao GSF

Redução dos déficits
devido ao GSF

Liquidação suspensa 
(insuficiência de recursos)

Fonte: Resultado da Liquidação Financeira do MCP (CCEE). Elaboração Própria.
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Regulação da contratação da expansão
Reserva de Capacidade – Separação entre Lastro e Energia

Contratação de Reserva 
de Capacidade

Leilão de Energia Nova 
A-3 e A-4

A Lei 14.120/2021, promulgada em 1º. de março de 2021, criou, entre outros, um mecanismo
competitivo de descontratação de Contratos de Comercialização no Ambiente Regulado (CCEARs) das
distribuidoras e o mecanismo de contratação da chamada “Reserva de Capacidade”.

O recurso de “Reserva de Capacidade” foi descrito no Decreto 10.707/2021 de 28 de maio de
2021, e trata de uma iniciativa no âmbito das discussões da separação entre lastro e energia. Este
novo produto objetiva a contratação de Potência (recurso instantâneo) em conjunto com a Energia
(recurso médio ao longo do tempo) para assegurar a continuidade do fornecimento de energia
elétrica.

A Portaria 20/GM/MME/2021 normatizou este mecanismo com a contratação a partir de um leilão, no
qual há dois principais produtos:
1. Potência Flexível – Compromisso de entrega de potência (MW) sem energia associada (MWméd);

e
2. Potência com Inflexibilidade – Compromisso de entrega de potência (MW) com energia associada

(MWméd) limitada.

Os custos da contratação da Reserva de Capacidade serão rateados entre todos os usuários finais de
energia elétrica mediante encargo.

Lei 14.120/2021
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Regulação da contratação da expansão
Leilões de Energia Nova

Contratação de Reserva de 
Capacidade

No dia 08 de julho de 2021 foram realizados os Leilões de Energia Nova A-3 e A-4 de 2021, que
contrataram novos empreendimentos de geração. Estes foram os primeiros Leilões de Energia Nova
realizados após os efeitos da pandemia da Covid-19 (os Leilões de Energia Nova inicialmente
previstos em 2020 foram postergados para 2021).

Foram contratados 984,7 MW de potência, incorporando ao sistema 213,9 MWméd de Garantia
Física.

Lei 14.120/2021

Leilão de Energia Nova A-3 
e A-4

O preço médio do certame foi de R$ 168,14/MWh,
correspondente aos seguintes valores por fonte:
• R$ 219,31 para UHEs;
• R$ 148,58 para Eólica;
• R$ 124,67 para Solar Fotovoltaica; e
• R$ 176,62 para Termelétrica Biomassa.

Contratação de Energia por Fonte

Fonte: Análise Pós-Leilão
(desenvolvida pelo Instituto Acende Brasil)
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Sumário Executivo – Ano Operativo

13

Blecaute de Roraima
• O desligamento de 95% da carga do Amapá, que durou 22 dias, evidenciou as fragilidades do atendimento de
energia na região.

Repactuação do Risco Hidrológico
• Foi homologada a Lei 14.052/2020 para destravar o impasse do GSF (Generation Scaling Factor, ou Fator de
Ajuste de Mercado), problema que tem impactado o setor elétrico desde 2015.

Regulação da Contratação da Expansão
• A Lei 14.120/2021 criou um novo mecanismo de contratação de energia por Reserva de Capacidade, o que
possibilita a contratação mais precisa para o atendimento das necessidades do sistema.

• O Decreto 10.707/2021 (cria o recurso de ”Reserva de Capacidade”) e a Portaria 20/GM/MME/2021 (define leilão
para contratação de “potência flexível” e de “potência com inflexibilidade”) são mecanismos infralegais que
implementam o comando geral da Lei 14.120/2021.
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Foram desenvolvidas algumas reflexões sobre a crise hídrica:

Por que os reservatórios foram deplecionados?

Quais foram as medidas de resposta à crise?

Há outros fatores que contribuíram para a crise?

Reflexões sobre a Crise hídrica (1 de 3)
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Situação hídrica

16

A crise hídrica, cujas causas serão detalhadas a seguir, pode ser constatada pelos sucessivos níveis de reservatórios
baixos:
• Entre 2003 e 2013, as hidrelétricas operaram na média com 66% de armazenamento; e
• Após 2013, o nível de armazenamento médio foi de 38%.

Considerando-se o nível de armazenamento para o mês de julho, é possível verificar que tivemos:
• o pior nível de armazenamento do histórico nos Subsistemas Sul e Sudeste (que concentram a maior capacidade de

armazenamento de água); e
• o oitavo pior nível de armazenamento do histórico nos Subsistemas Norte e Nordeste.

Histórico de Energia Armazenada no SIN

Fonte: Histórico da Operação (ONS). Elaboração Própria.

66%

38%
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Por que os reservatórios não se recuperam?

17

O armazenamento de água nas hidrelétricas é resultante de um equilíbrio entre os recursos (afluências) e seus usos
(geração de energia elétrica e outros usos).

Duas principais causas podem ser elencadas para o esvaziamento dos
reservatórios:
• Redução drástica das afluências; e
• Aumento dos outros usos da água

= Afluência – Outros Usos –
Variação no 

Estoque 

Energia Elétrica

Afluência
Outros usos 

da água

Geração de 
Energia Elétrica
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Por que os reservatórios foram deplecionados?
Redução das afluências

18

A Energia Natural Afluente (ENA) – indicador da afluência
em termos energéticos – dos últimos anos esteve entre as 25%
piores afluências do histórico.

A ENA é calculada considerando-se a vazão natural
afluente para cada usina hidrelétrica e sua produtibilidade
equivalente com 65% do volume do reservatório.
O cálculo do parâmetro considerou que o parque
existente em janeiro de 2021 existiu durante todo o
período de análise (1931-2020).

Hidrologia de 2001Últimos 5 anos

Observa-se que a ENA de 2020 foi inferior à hidrologia de 2001 (crise hídrica que culminou no racionamento de energia).

Fonte: Deck de dados de entrada do PMO jan/2021 (ONS). Elaboração Própria.
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Por que os reservatórios foram deplecionados?
Redução das afluências – situação crítica prolongada

19

Avaliando-se o comportamento para anos consecutivos, observa-se que a ENA dos últimos anos foi a mais baixa para 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10 anos consecutivos*. Trata-se de uma situação crítica prolongada que pode indicar uma mudança estrutural
do comportamento das afluências.

ENA média de 5 anos consecutivos

ENA média de 10 anos consecutivos

Fonte: Deck de dados de entrada do PMO jan/2021 (ONS). Elaboração Própria.
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ENA de 5 anos consecutivos (2016 a 2020) é a pior do histórico

ENA de 10 anos consecutivos (2011 a 2020) é a pior do histórico

* Para a série de 3 anos consecutivos, a pior média foi a de 1953-1955; a segunda pior série foi a de 2017-2019; e a terceira pior série foi a de 2018-2020. 
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Por que os reservatórios foram deplecionados?
Aumento do usos consuntivos da água

20

Além da redução das afluências, os usos consuntivos da água no Brasil aumentam a cada ano.

Em 2017, 68% do uso consuntivo da água no Brasil foi destinado à agricultura irrigada. O consumo consuntivo de água neste
ano equivale a 2,1% da água disponível nas hidrelétricas. Este valor: (a) não é desprezível; (b) representa uma média
nacional; e (c) indica tendência de aumento.

Dados Registrados Projeção
Histórico do consumo da água no Brasil

Fonte: Catálogo de Metadados (ANA). Elaboração Própria.

Para estimativa da água disponível nas hidrelétricas, foi considerada a soma das vazões incrementais em cada usina.

68%

9%

11%

9%2% 1%
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Por que os reservatórios foram deplecionados?
Efeitos da pandemia – Redução do Consumo

21

Um fator relevante diminuiu o uso dos recursos hídricos nos últimos anos foi a redução do consumo de energia com a
pandemia da Covid-19, uma vez que as ações de distanciamento social resultaram em uma redução das atividades do setor
comercial e industrial.

Redução do consumo 
devido à pandemia

Aumento do consumo 

antes da pandemia

Histórico do Consumo

Fonte: Histórico da Operação (ONS). Elaboração Própria.
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Foram desenvolvidas algumas reflexões sobre a crise hídrica:

Por que os reservatórios foram deplecionados?
• Os últimos anos apresentaram hidrologias excepcionalmente baixas (piores do histórico); e
• Houve aumento do consumo de água para outros usos.

Quais foram as medidas de resposta à crise?

Há outros fatores que contribuíram para a crise?

Reflexões sobre a Crise hídrica (2 de 3)
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Resposta à crise hídrica
Despacho termelétrico para preservação dos reservatórios

A crise hídrica vem perdurando desde 2013, e desde então houve uma mudança no padrão do despacho das usinas
geradoras:
• Redução da geração hídrica para recomposição dos reservatórios; e
• Aumento da geração termelétrica para atendimento da carga.

Este aumento da geração termelétrica não estava previsto no plano de ação da Petrobras para produção de gás natural. Desta
forma, foi apresentado um novo plano de ação da Petrobras para atendimento das termelétricas na 237ª Reunião do Comitê
de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) em novembro de 2020.

Fator de carga para Hidrelétricas Fator de carga para Termelétricas

57% antes de 2013
47% após de 2013

18% antes de 2013

36% após de 2013

Para a comparação da geração das usinas foi utilizado o fator de carga, que é definido pela razão entre a geração
da fonte e a capacidade instalada da tecnologia de geração.

Fonte: Histórico da Operação (ONS). Elaboração Própria. Fonte: Histórico da Operação (ONS). Elaboração Própria.
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Resposta à crise hídrica
Principais Medidas para combater a crise

Para combater a crise hídrica, no último ano operativo foram realizadas algumas ações do Poder Público:

1. Prorrogação do programa de resposta à demanda até junho de 2021 (Resolução Normativa 887/2020) e expansão de sua
abrangência para todo o Sistema Interligado Nacional. A resposta à demanda é um mecanismo que permite a redução de carga
de consumidores previamente habilitados para substituir o despacho termelétrico fora da ordem de mérito;

2. Estabelecimento de um despacho adicional termelétrico fora da ordem de mérito de custo econômico. Trata de uma
geração para que haja uma maior garantia do atendimento energético;

3. Implementação de flexibilizações das restrições hidráulicas para melhora dos desempenhos nas UHE Três Marias e
Sobradinho e operação até o nível mínimo operativo na UHE Ilha Solteira (NT ONS 118/2020). Na 247ª Reunião do CMSE, foi
determinado que o ONS coordenará tratativas de flexibilização das restrições hidráulicas em conjunto com a Agência Nacional
de Águas (ANA) e com o Instituto brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);

4. Contratação adicional de usinas termelétricas em caráter excepcional e temporário (Portaria MME 5/2021 e Portaria MME
13/2021) e por mecanismo competitivo simplificado (Portaria MME 24/2021);

5. Elaboração de Campanha de Conscientização de Consumo de Energia Elétrica pela Aneel; e

6. Criação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Medida Provisória 1.055/2021) para instituir
medidas emergenciais do uso de recursos hidroenergéticos e enfrentamento da crise hídrica.

24
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Geração Termelétrica

O despacho termelétrico tem sido feito desde 2013 com base na Ordem de Mérito de Custo definida pelos programas
computacionais. Além disso, uma parcela expressiva do despacho tem acontecido via Geração Fora da Ordem de Mérito
(GFOM) por Garantia Energética.

A GFOM por Garantia Energética ocorre quando o CMSE determina o acionamento de termelétricas (cujo despacho não era indicado
pelos modelos computacionais oficiais) para garantir o suprimento energético nacional.
Para a sinalização da necessidade da GFOM por garantia energética, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) utiliza a chamada
Curva Referencial de Armazenamento, que estabelece uma projeção de nível mínimo nos reservatórios. Esta metodologia foi atualizada
em 2021, conforme a Nota Técnica NT-ONS DPL 0021/2021.

Fonte: Boletim Diário da Operação (ONS). Elaboração Própria.
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Medidas para combate à crise hídrica
Despacho Fora da Ordem de Mérito por Garantia Energética
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Com relação à GFOM por Garantia Energética, pode-se observar três comandos de despacho no último ano operativo:
• Em 16 de outubro de 2020 houve aprovação do despacho na 236ª Reunião do CMSE para a recomposição dos reservatórios no

sistema Sul e para consideração de regras operativas nas Hidrelétricas Furnas e Mascarenhas de Moraes;
• Em 6 de janeiro de 2021 houve aprovação do despacho na 243ª Reunião do CMSE devido à permanência de afluências críticas

com baixos armazenamentos nos reservatórios para composição da geração termelétrica total até 16.500 MWméd; e
• Em 1º de março de 2021 houve aprovação do despacho na 245ª Reunião do CMSE devido à permanência de afluências críticas

com baixos armazenamentos nos reservatórios para composição da geração termelétrica total até 15.000 MWméd.

Adicionalmente, foi promovido o aumento da importação de energia de outros países no período. Entre julho/2020 e junho/2021, as
importações líquidas médias foram de 483 MWméd.

Medidas para combate à crise hídrica
Despacho Fora da Ordem de Mérito por Garantia Energética

26

Para recomposição no Sul e 
perdas hidráulicas 

Até GT total de 16,5 GWméd

Até GT total de 15 
GWméd

GFOM por Garantia Energética e comandos do CMSE

Fonte: Boletim Diário da Operação (ONS). Elaboração Própria.
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Fonte: Histórico da operação (ONS). Elaboração Própria.
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Fatores complementares à crise

27

Observou-se que houve um aumento significativo da geração termelétrica para a contenção do uso da água destinada
à geração elétrica. Este aumento se concentrou nos anos de 2014 e 2015 mas foi reduzido nos últimos anos, mesmo
com a incapacidade do sistema de recuperar os níveis de reservatórios.

Geração Termelétrica

Fonte: Boletim Diário da Operação (ONS). Elaboração Própria.

Aumento da geração 
com a crise hídrica

Redução da geração

Ano Geração 
(MWméd)

2009 3.078
2010 5.597
2011 4.467
2012 7.508
2013 11.434
2014 15.004
2015 14.224
2016 9.993
2017 11.113
2018 9.572
2019 9.483
2020 8.269
2021 10.948
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Foram desenvolvidas algumas reflexões sobre a crise hídrica:

Por que os reservatórios foram deplecionados?
• Os últimos anos apresentaram hidrologias excepcionalmente baixas (piores do histórico); e
• Houve um aumento do consumo de água para outros usos.

Quais foram as medidas de resposta à crise?
• Aumento da geração termelétrica e importações de energia;
• Contratação excepcional de usinas;
• Medidas de redução do consumo (resposta à demanda e programas de conscientização); e
• Criação de uma câmara (CREG) para monitoramento e enfrentamento da crise hídrica e para tomada de
decisões de forma tempestiva quanto ao uso múltiplos dos recursos hídricos.

Há outros fatores que contribuíram para a crise

Reflexões sobre a Crise hídrica (3 de 3)
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A geração hidrotérmica é definida por modelos computacionais que consideram uma projeção do atendimento futuro
para a definição da geração no curto prazo.

Neste processo, há alguns fatores que distorcem a decisão e que resultam em um aumento da geração hidrelétrica:

• Redução da produtibilidade das hidrelétricas devido à operação com reservatórios baixos;

• Dados cadastrais desatualizados de usinas para o planejamento da operação; e

• Representação de fenômenos nos modelos computacionais que desvalorizam o armazenamento da água no
presente (influência da taxa de desconto).
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Fatores de influência
Redução da eficiência das usinas hidrelétricas
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A capacidade de geração hidrelétrica advém da conversão da energia potencial da massa de água contida em uma represa.
Esta energia contida é proporcional à altura do nível da coluna de água.

Altura da energia 
potencial

Energia elétrica

Quanto maior a cota (altura) do nível de reservatório, maior a energia potencial e maior a conversão desta energia em energia
elétrica. Da mesma forma, um esvaziamento do reservatório resulta em uma redução desta capacidade de conversão para
energia elétrica de uma mesma massa de água.
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O efeito da altura na produção hidrelétrica varia conforme as características do próprio reservatório. Por exemplo, se a
Usina Hidrelétrica Passo Real operasse na menor cota possível (em volume morto), ela produziria 57% menos energia do que
se ela trabalhasse no volume máximo do reservatório. Já a Usina Hidrelétrica Capim Branco 1 teria uma perda de geração de
apenas 1,3% por operar na cota mínima em comparação com a operação no volume máximo.

Redução da geração elétrica por usina operando em volume 
mínimo (comparado à volume máximo)

Fonte: Deck de dados de entrada da Programação Mensal da Operação de junho de 2021 
(ONS). Elaboração Própria.

Este cálculo considerou a formulação matemática e os dados dos polinômios de cota-volume, função de perda de carga e
produtibilidade do deck de dados do Plano Mensal da Operação (PMO) de junho de 2021.
Para definição da cota jusante foi considerado o canal de fuga médio da usina. Nesta avaliação, foram consideradas apenas usinas
com capacidade de regularização mensal (exclusão das usinas a fio d’água).

Fatores de influência
Redução da eficiência das usinas hidrelétricas
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Da mesma forma, pode-se compor um efeito médio desta perda de geração elétrica para cada nível de reservatório. Neste
caso, se todas as usinas do sistema elétrico operassem com nível de reservatório mínimo, elas produziriam apenas 79% da
energia elétrica que seria produzida com o reservatório em volume máximo para uma mesma quantidade de água utilizada.
Considerando-se o nível de reservatório médio de setembro de 2021 em 24,7%, atualmente as usinas hidrelétricas
estão produzindo 86% do potencial máximo de geração (as usinas consomem 16% a mais de água do que se os
reservatórios estivessem cheios).

Geração de energia elétrica para cada nível de 
armazenamento proporcional à geração no volume máximo

Fonte: Deck de dados de entrada da Programação Mensal da Operação de junho de 2021 
(ONS). Elaboração Própria.

Este efeito médio considerou a operação em paralelo de todas as usinas hidrelétricas, de forma que todas gerariam em um
mesmo nível de reservatório.

Armazenamento em 
set/2021 (24,7%)

86% do potencial 
máximo de geração

Fatores de influência
Redução da eficiência das usinas hidrelétricas
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Fatores de influência
Dados cadastrais desatualizados
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Um dos principais fatores que agravou a crise foi o uso de dados cadastrais desatualizados de usinas hidrelétricas: o ONS
constatou que os modelos previam um armazenamento 4% superior aos verificados ao final de cada ano. Em 2019,
o ONS apresentou a conclusão das atividades do Grupo de Trabalho de Avaliação dos Dados Cadastrais das UHEs.

Ou seja, os modelos computacionais subestimam o montante de água necessário para gerar uma determinada quantidade de
energia elétrica.

Como estes modelos definem o despacho das usinas para o atendimento da carga, esta subestimação resulta em um
esvaziamento dos reservatórios (efeito observado nas análises da 9ª edição e da 11ª edição do PET).

Simulação dos níveis de armazenamento

Simulados
Verificados

Fonte: Adequado da Conclusão de Atividades do Grupo de Trabalho de Avaliação dos Dados Cadastrais (ONS)

https://acendebrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/04/ppt_energiatransparente_edicao09_acendebrasil_rev6.pdf
https://acendebrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/04/ppt_energiatransparente_edicao11_acendebrasil_rev13.pdf
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Além das diferenças observadas de produtibilidade das usinas, outras análises foram consideradas:
1. Rendimentos e perdas hidráulicas: Tratam-se dos coeficientes utilizados para definir a expectativa do montante gerado para

cada volume de água utilizado nas usinas, e das perdas de carga devido a ineficiências inerentes nas usinas. Os estudos iniciais
indicaram que as usinas apresentavam discrepâncias nos dados cadastrais usados para a simulação de rendimentos e perdas;

2. Efeito remanso: A produção de energia nas hidrelétricas também é afetada por outros dois fatores: (a) a vazão defluente (fluxo de
água turbinada e vertida/descartada); e (b) queda de altura da usina. A queda de altura trata da diferença entre a cota do nível da
água (dependente do volume acumulado no reservatório) e da cota de nível de jusante. Esta cota de nível de jusante considera a
altura do canal de fuga (saída de água da usina), que se eleva quando há um aumento da vazão defluente (efeito remanso). Assim,
um uso maior de água reduz a produtibilidade da geração de energia da usina. Os modelos não consideravam o efeito remanso nas
simulações; e

3. Nível de cota para usinas a fio d’água: Os modelos não consideravam a cota do reservatório para usinas a fio d’água, assumindo
sempre o nível máximo. Assim, os modelos sobrestimavam a geração para estas usinas.

Exemplos da diferença de produtibilidade e perda média cadastral e verificada

Fonte: Conclusão de Atividades do Grupo de Trabalho de Avaliação dos Dados Cadastrais (ONS).

Fatores de influência
Dados cadastrais desatualizados
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Outros estudos também avaliaram distorções dos modelos e resultados nas políticas operativas:

• O estudo realizado pela PSR (edição especial de Janeiro de 2013 do Energy Report) observou a mesma tendência de
superestimação do nível dos reservatórios comparando a operação de Janeiro a Novembro de 2012 pelos “fatores de
fricção”. Este estudo concluiu que há “um viés que é numericamente equivalente às hidrelétricas gastarem 11% a
mais de água que o esperado para produzir cada MWh”.

• No âmbito do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento intitulado “Arquitetura de mercado para comercialização de energia
elétrica no Brasil: análise, simulação e propostas” (PD-0678-0314-2014), desenvolvido pelo Instituto Acende Brasil
(2016)*, investigamos a influência dos dados de entrada nos modelos de otimização energética Newave e Decomp para
2013. Os resultados monstraram que os modelos previam uma geração hidrelétrica mensal 3% superior à geração
efetiva das usinas1.

• Molina e Soares (2017)2 propuseram um modelo que considerava o balanço hídrico e a função de geração hídrica não linear
relacionando a produtibilidade, altura e vazão para as usinas hidrelétricas Três Marias e Sobradinho, utilizando os dados
oficiais. Os resultados mostraram que o modelo superestimou a potência de saída das usinas hidrelétricas em
3.1% para UHE Três Marias e 3.7% para UHE Sobradinho.

1 HOCHSTETLER et al. Reflexões sobre uma arquitetura de mercado para o setor elétrico brasileiro. Editora Synergia, 2019.
2 MOLINA, X. e S. Soares (2017). Accuracy assessment of the long-term hydro simulation model used in Brazil based on post-operation data. Santa Marguerita Ligure: 6th
International Conference on Clean Electrical Power, 27-29 de junho de 2017.

Fatores de influência
Dados cadastrais desatualizados
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Fatores de influência
Representação da taxa de desconto
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Os modelos atuais consideram uma taxa de desconto para a definição da operação. Do ponto de vista econômico, a taxa de
desconto é uma relação para, a partir de um valor futuro, determinar sua equivalência no presente. O recurso no futuro possui
um valor econômico menor do que no presente (as pessoas preferem um bem-estar imediato a um bem-estar no futuro; uma
postergação presente pode gerar retorno futuro; e o longo prazo envolve maior incerteza do que o curto prazo).

Nos dados para a definição da operação de setembro de 2021,
utiliza-se a taxa de desconto de 12% ao ano.

Em outras palavras, a valoração do recurso diminui 12% ao ano
para os cinco anos de simulação da operação. Considerando-se
esta taxa de desconto, espera-se que, após 5 anos, a valoração
seja reduzida para 53% do valor presente considerado.

88%
88%

88%
88%

88%

Representação da Taxa de Desconto

Fonte: Elaboração Própria.
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A aplicação da taxa de desconto na definição do despacho intertemporal pode ser questionada porque ela prejudica
uma operação sustentável (em estado estacionário ou em regime permanente). No modelo de minimização de custos, a taxa
de desconto tem o efeito de diminuir o peso de uma alocação maior do custo no futuro, incentivando tanto um menor
despacho termelétrico quanto uma maior geração hidrelétrica no presente, o que acarreta um maior esvaziamento dos
reservatórios do que ocorreria na ausência da taxa de desconto.

A partir de uma simulação com os dados do Programa Mensal da Operação de junho de 2017, observa-se que o uso da taxa
de desconto resultaria em uma redução na geração termelétrica concentrada no curto prazo (uma diferença de cerca de 75
MWmédios nos primeiros 6 meses), causando um maior esvaziamento dos reservatórios hídricos.

Geração Termelétrica Média no Newave com e sem taxa de 
desconto para o PMO de junho de 2017

Fonte: Programação Mensal da Operação de junho de 2017 (ONS). Elaboração Própria.

Por outro lado, o uso da taxa de desconto é compreensível
devido à maior incerteza em relação às condições futuras.
No entanto, pode-se questionar se uma taxa de
desconto de 12% não seria exagerada.

Fatores de influência
Representação da taxa de desconto
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Em relação à crise hídrica, foram propostas as seguintes reflexões:

Por que os reservatórios foram deplecionados?
• Os últimos anos apresentaram hidrologias excepcionalmente baixas (piores do histórico); e
• Houve aumento do consumo de água para outros usos.

Quais foram as medidas de resposta à crise?
• Aumento da geração termelétrica e importações de energia;
• Contratação excepcional de usinas;
• Medidas de redução do consumo (resposta à demanda e programas de conscientização); e
• Criação de uma câmara (CREG) para monitoramento e enfrentamento da crise hídrica e para tomada de decisões
de forma tempestiva quanto ao uso múltiplos dos recursos hídricos.

Há outros fatores que contribuíram para a crise?
• Os atuais níveis baixos dos reservatórios hidrelétricos resultam em um consumo 16% superior de água para
geração de eletricidade (perda de produtibilidade das hidrelétricas);

• Os modelos computacionais adotam usinas mais eficientes e acabam subestimando o consumo de água necessário
para geração de energia; e

• A taxa de desconto atualmente usada nos modelos computacionais favorece um maior esvaziamento dos
reservatórios.
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