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Summary - This paper presents the impacts of the adjustments of 

the risk parameters of the NEWAVE computational model for the 

calculation of Physical Guarantee (PG) of individualized plants 

(Thermoelectric and Hydraulic). For this purpose, changes in the 

risk parameters of the NEWAVE model (Conditional Value at 

Risk - CVaR) were processed with the intention of generating 

sensitivities in PG values. That said, a deck of the Company of 

Energy Research (EPE) was used, referring to the Decennial 

Energy Plan (PDE 2019) for the calculation of PG of thermal and 

hydraulic plants. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 Brasil é um país de dimensões continentais, onde cada 

região possui características climáticas determinadas e 

diferentes comportamentos do ponto de vista hidrológico.  

O Sistema Interligado Nacional (SIN) possui 4 grandes 

subsistemas: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. A 

interconexão entre os subsistemas é feita através de malhas de 

transmissão de alta tensão, conforme Figura 1, que permite a 

transferência de energia servindo para melhor aproveitamento 

do regime hidrológico das bacias e aproveitamento do regime 

de chuvas para geração de energia hidráulica. 

 

 
Fig. 1. Sistema de transmissão para interligação entre subsistemas [1] 
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A matriz de geração de energia elétrica no Brasil é 

basicamente hidrotérmica, sendo que o custo de geração das 

hidrelétricas é considerado baixo, uma vez que o mesmo é 

representado basicamente pelo custo de operação e 

manutenção. Por outro lado, o custo de geração termelétrica é 

considerado mais elevado em função do alto custo do 

combustível empregado (como gás natural, óleo diesel, etc.). 

Nesse sentido, o objetivo econômico da operação hidrotérmica 

é substituir sempre que possível o uso da geração térmica por 

hidráulica. Para tanto, as funções do Operador deve abranger a 

previsão de chuvas para substituir o uso da água dos 

reservatórios no futuro [1-3], conforme ilustrado na Figura 2. 

 

 
Fig. 2. Mapa de decisão do Operador [2] 

II.  DECK DA EPE PARA O CÁLCULO DE GF 

A quantidade máxima de geração de energia de uma fonte 

hidráulica ou termelétrica corresponde a suas respectivas 

garantias físicas, conforme determinado pela lei n° 10.848 de 

15 de março de 2004 regulamentado pelo art. 2° do Decreto 

5.163, de 30 de julho de 2004. Neste mesmo decreto o art. 4° 

estabelece que o Conselho Nacional de Pesquisa Energética 

(CNPE) deve observar as características gerais (bem como 

dados e conceitos) para subsídio do Ministério de Minas e 

Energia (MME) para cálculo de Garantia Física de 

empreendimentos de geração de energia elétrica [4]. 

Para os cálculos da GF dos empreendimentos é utilizado um 

deck do NEWAVE publicado pela EPE, na qual considera 

algumas particularidades em relação ao deck do NEWAVE 

utilizado para cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças 

(PLD).  

O deck publicado pela EPE não possui viés hidrológico 

sendo que o parâmetro de risco (CVaR) é definido pela 
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Comissão Permanente de Acompanhamento de Modelos de 

Planejamento - CPAMP (α=50% e λ=25%). Deve-se destacar 

que a CPAMP estabelece critérios de risco obtidos a partir da 

média dos 2.000 cenários sintéticos definidos para o cálculo 

Custos Marginais de Operação (CMO), que deve ser 

equivalente ao Custo Marginal de Expansão (CME) [4]. 

III.  METODOLOGIA PROPOSTA PARA ESCOLHAS DOS 

PARÂMETROS DE RISCO 

A.  Escolha do caso Base 

Para simulação dos casos e avaliação dos parâmetros de 

risco foi utilizado o deck do Programa Mensal de Operação 

(PMO) de Fev/2014, por se tratar do período de maior 

desbalanço entre oferta versus demanda, resultante da escassez 

de água nos reservatórios do Sudeste/Centro Oeste (SE/CO) e 

Nordeste (NE).  

Neste período foi verificado que houve despachos térmicos 

(através do Operador) na ordem de 18.000 MWmédios no 

Sistema Interligado Nacional (SIN), por Ordem de Mérito de 

Custo (GDOM).  

O Custo Marginal de Operação (CMO) do PMO atingiu 

R$1.065,00/MWh, valor acima do Preço de Liquidação das 

Diferenças (PLD) teto para o ano (igual a R$822,83/MWh), 

elevando o despacho térmico para 15.566 MWmédios por 

GDOM e cerca de 3.000 por Geração Fora da Ordem de 

Mérito (GFDOM), Tabela I.  

 

TABELA I 

PMO/Fev. de 2014 

 Despacho Térmico 

(MWmédio) 

CMO SE/CO 

(R$/MWh) 

PMO/Fev. de 2014 15.566 1.065,74 

 

B.   Parâmetros do CVaR 

 

Atualmente o Mecanismo de Aversão ao Risco (MAR) 

utiliza o CVaR como critério de análise dos cenários obtidos 

no NEWAVE. 

A calibração dos parâmetros do CVaR é determinada pelos 

ajustes de α e λ. No modelo de otimização de despacho 

térmico do NEWAVE, estas variáveis são determinísticas para 

o critério de risco que se deseja adotar. Para tanto considerar a 

equação (1): 

 

min
x1

⌈𝑐1𝑥1 +  (1 − 𝜆)𝐸 [min
x2

𝑐2𝑥2] +  𝜆𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼 [min
x2

𝑐2𝑥2]⌉ (1) 

 
Onde: 

c1x1: Custo de térmica no estágio 1 

c2x2: Custo de térmica no estágio 2 

 

Após a definição dos parâmetros α e λ aplica-se o modelo 

de Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) no 

modelo NEWAVE.  

A política de operação se torna mais adversa ao risco 

quanto mais o valor de λ se aproxima de 1 e quanto mais o 

valor de α se aproxima de 0. Contudo, se o α=0 e λ=1, o 

despacho térmico do sistema se torna o máximo da 

disponibilidade do SIN e a operação (em R$) se torna 

financeiramente inviável, devido ao elevado custo de geração 

de térmicas.  

Contudo, para exemplificar o cálculo, utilizando o CVaR 

com λ=1 eleva o nível de proteção no multiestágio T. 

Seguindo a premissa que o risco é próximo de 0, cada estágio 

do subproblema corresponde aos α% cenários mais críticos do 

próprio estágio, logo o αT de um estágio de 4 fases, 

corresponde a T=4 e α=25%. Neste caso, o critério de risco é 

acumulativo e o nível de proteção é 25%.  

 

C.  Escolha dos parâmetros do CVaR 

 

A decisão da calibração dos parâmetros de risco, definido 

no presente estudo, se dá na relação do Custo de Déficit/Custo 

de Geração Térmica da relação de resultados para atendimento 

a Carga Crítica (C.C.) considerada no deck do PMO de 

Fev/2014.  

Os elementos para a escolha do Mecanismo de Aversão ao 

Risco (MAR) são definidos por alguns critérios estabelecidos 

pela ANEEL, conforme ilustrado na Figura 4. 

 

 
Fig. 3. Fluxograma para escolha dos conjuntos de CVaRs 

 

Do conjunto de CVaR definido para o cálculo de melhor 

eficiência entre o conjunto Risco de Déficit e minimização de 

custos, o ponto ótimo é descrito quando a demanda presente e 

futuro é atendida. Partindo deste princípio os conjuntos de α e 

λ são selecionados. Adicionalmente são desconsiderados os 

conjuntos que apresentaram a violação do nível meta 

(principalmente para o Subsistema NE), que não atenderam a 

C.C. e que não atingiram o critério de convergência (ZSUP-

Limite Superior e ZINF-Limite Inferior do NEWAVE).  
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O Gráfico 1 apresenta o estudo de caso com diversos 

conjuntos de CVaRs que foram selecionados. Os dados foram 

obtidos através dos resultados do Custo de Déficit e Custo de 

Geração Térmica. 

 

 
Gráfico 1:  Regiões do CVaR (Custo de Déficit x Custo de Geração Térmica) 

 

Considerando as informações apresentadas no Gráfico 1, 

observa-se que em algumas áreas o custo de geração térmica 

ultrapassou os R$30x10
6
. Neste caso, o risco de déficit presente 

é considerado alto.  

 

    1)  Regiões que não atenderam as premissas 

 

Com base nos resultados obtidos para o deck do Programa 

Mensal de Operação (PMO) de Fev/2014 observou-se que nos 

estágios futuros há maior probabilidade de vertimento pelo 

alto nível de despacho térmico presente dos subsistemas 

SE/CO e NE. O máximo custo foi obtido para os parâmetros 

α=2% e λ=95% (Área 3 do Gráfico 1), que elevaram o 

despacho térmico máximo do SIN.  

Em outros casos, o Custo de Déficit chegou a ultrapassar os 

R$12x10³ (Áreas 1 e 2), de modo que o despacho térmico 

presente é baixo. Porém, o risco do despacho reduzido ao 

longo do estágio de simulação eleva o risco de déficit, 

elevando o custo de Déficit. 

Com a parametrização destes critérios, estas áreas do 

gráfico foram descartadas para simulação dos parâmetros do 

CVaR. 

 

    2)   Regiões que atenderam as premissas 

 

Com base nos resultados obtidos para o deck do Programa 

Mensal de Operação (PMO) de Fev/2014, foram encontrados 

parâmetros (α e λ) do CVaR para os quais foram obtidos 

valores que atenderam aos critérios de déficit.  

A elevação da geração térmica se deu com base no critério 

do MAR adotado, sendo que no Gráfico 1, esta região variou 

entre os custos de R$10x10
6
 e R$24x10

6
, com o custo de 

déficit abaixo dos R$2x10³. Nesse ponto, deve-se destacar que 

foi considerada uma região ótima de MARs em conjuntos de 

CVaRs obtidos na simulação. Ademais, ressalta-se que um 

despacho térmico maior ou menor afetará o risco de 

abastecimento da carga crítica considerada.  

Para os parâmetros (α e λ) do CVaR que atenderam aos 

critérios de déficit, o horizonte de simulação manteve um 

equilíbrio entre o despacho térmico imediato e a probabilidade 

de vertimento futuro. Nestes casos houve baixa probabilidade 

de vertimento futuro, evitando o desperdício hidroenergético. 

 
TABELA II 

CONJUNTO DE CVARS SELECIONADOS 

 α (%) λ (%) 

A25L50 25 50 

A40L50 40 50 

A37L10 37 55 

A20L20 20 20 

A5L10 5 10 

A5L5 5 5 

A17L48 17 48 

 

 Para os conjuntos de CVaRs selecionados, apresentados na 

Tabela II, foram destacados no Gráfico 2 os que otimizaram os 

recursos hidroenergéticos futuros. 

 

 
Gráfico 2:  Regiões do CVaR (Custo de Déficit x Custo de Geração Térmica) 

– PMO Fev/2014 

 

Em termos energéticos, os conjuntos A25L50, A37L10 e 

A40L50 apresentaram melhor eficiência em relação a 

preservar o risco de déficit futuro. Os parâmetros A17L48, 

A5L5 e A5L10 amortizaram o efeito de despacho térmico do 

SE/CO e NE, elevando o risco de déficit futuro.  O parâmetro 

A20L20 obteve custo de déficit relativamente baixo, mas alto 

despacho térmico. 

 

D.   Aplicação do conjunto de CVaR otimizado no deck PDE 

2019 para cálculo da GF 

 

Neste tópico será aplicado no deck do NEWAVE do PDE 

2019 o conjunto de parâmetros (α e λ) selecionados, de 

maneira que possa ser calculado a GF para o PDE 2019. 

Foram selecionados conjuntos de CVaRs que apresentaram 

resultados estabelecidos pela EPE em relação ao custo de 

déficit e custo de geração térmica, conforme ilustrado no 

Gráfico 3. 
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Gráfico 3:  Aplicação do conjunto de parâmetros selecionados no deck PDE 

2019 

 

Observa-se que houve aumento tanto no custo de déficit (na 

ordem de R$1,4x10³) quanto no custo de geração térmica (na 

ordem de R$15x10
6
) ao longo dos 15 anos de simulação do 

PDE 2019. O modelo neste caso se torna mais adverso ao 

risco de longo prazo, reduzindo o risco de abastecimento 

hidráulico. Nesse sentido, o objetivo que se busca é determinar 

qual conjunto de MAR a GF do SIN se torna mais próxima da 

realidade de operação. 

IV.  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DO 

CONJUNTO DE CVARS NO CÁLCULO DA GF 

O cálculo da GF do Sistema Elétrico Brasileiro é definido 

por um conjunto de dados de entrada (como C.C. e oferta 

energética) sendo que o custo de déficit está implícito no 

modelo. Para tanto, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

utiliza uma função linear do custo de déficit, ou seja, um 

conjunto de três patamares de déficit de 200MWmédios tem o 

mesmo custo que um único patamar de déficit de 

600MWmédios. 

Atualmente existem mecanismos que reforçam a segurança 

de abastecimento a demanda elétrica, como o CMSE (Comitê 

de Monitoramento do Setor Elétrico) e os Procedimentos 

Operativos de Curto Prazo (POCP) que atuam além da 

operação realizada pelo Operador.  

Contudo a produção da GF, no PDE 2019, utiliza 

unicamente um algoritmo de risco, que atualmente é o CVaR, 

sendo que no Mecanismo de Aversão ao Risco do deck da 

EPE são excluídos todos os efeitos hidrológicos, tais como: 

afluência, níveis de armazenamento, viés hidrológico e 

inserção de fontes intermitentes (como eólica e solar). Nesse 

sentido, este deck incentiva o modelo a balancear as fontes de 

energia existentes, a expansão de oferta (termelétrica e 

hidráulica), atendimento a carga crítica, risco de déficit e 

atendimento a aversão ao risco. 

Para o cálculo da GF de empreendimentos futuros, a GF de 

um dado empreendimento é a média de geração prevista ao 

longo do horizonte de simulação, observados os valores de 

Custos Marginais de Operação (CMO) e os Custos Variáveis 

Unitários (CVU). Um exemplo é o caso de uma UHE com 

CVU em R$120/MWh. Toda vez que o CMO for superior a 

este valor, esta UHE será chamada para gerar a 

disponibilidade declarada. 

Assim, o critério para cálculo da GF (no PDE 2019) é 

determinado quando: 

• CME = CMO = R$113/MWh [6]; 

• O custo de Déficit seja entre R$2.900/MWh e 

R$10.000/MWh. 

Deste modo o valor da GF pode ser menor ou maior, 

dependendo do grau de despacho apresentado pelo cenário em 

análise na ocasião [5]. Assim, pode-se concluir que a GF está 

associada ao risco de atendimento a C.C., ou simplesmente o 

risco de déficit. 

Nesse sentido, foi realizada uma sensibilidade de riscos de 

déficit a partir da mediana de cenários de longo prazo do 

NEWAVE. A Tabela III apresenta os percentuais de risco 

obtidos na simulação das variabilidades dos parâmetros de 

risco. Nota-se que para conjuntos de CVaR o risco associado 

depende do grau de confiabilidade do despacho térmico 

presente. O Subsistema NE apresentou o maior percentual do 

risco de déficit, variando entre 3,10% e 3,60%. 

 
TABELA III 

SENSIBILIDADE DE RISCO DE DÉFICIT AO ATENDIMENTO A C.C. 

 
Ademais, pode-se observar no Gráfico 4 que o conjunto de 

CVaRs selecionados atenderam os critérios para cálculo da GF 

do sistema. 

 

 
Gráfico 4:  Sensibilidade do cáculo da GF Deck PDE 2019 (variação de 

CVaR) 

 

Ao analisar a Tabela IV, observa-se que as GFs das UTEs 

aumentaram expressivamente para os conjuntos A17L48, 

A5L10 e A40L50. O bloco das UTEs chegou a atingir valores 

superiores a 30% do atendimento a C.C. o que prevê um maior 

despacho térmico para o horizonte de simulação. Pode-se 

verificar, conforme Tabela III, que os mesmos parâmetros têm 

riscos de déficit menores, contudo isto eleva o custo de 

geração térmica por segurança energética. No caso mais 

crítico, A17L48, o corte de carga é de apenas 0,84% no SIN. 
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TABELA IV 

 PERCENTUAL DE GF ENTRE UHE E UTE 

 UHE UTE 

LEN PDE 2019 76% 24% 

A20L20 76% 24% 

A25L50 76% 24% 

A17L48 68% 32% 

A5L5 74% 26% 

A5L10 69% 31% 

A37L10 73% 27% 

A40L50 69% 31% 

 

Ao analisar os demais resultados da região de ótimo 

despacho real, considerada a relação custo/benefício, observa-

se que os conjuntos A37L10 e A5L5 obtiveram resultados 

semelhantes em relação ao despacho térmico e hidráulico 

praticados nos últimos 4 anos. 

Essa característica demonstra que a matriz energética 

passou a depender das térmicas para atendimento a demanda, 

demonstrando que o sistema de geração passou de 

potencialmente hidráulico para hidrotérmico. 

V.  CONCLUSÃO 

O presente trabalho apresentou uma sensibilidade de riscos 

para cálculo da GF de UTEs e UHEs, utilizando o deck do 

PDE 2019 da EPE. Para tanto, os parâmetros de risco da 

CVaR são fundamentais para produção de CMOs e CMEs, 

pois quanto mais se deseja ajustar o risco de déficit, maior é o 

custo da operação (pelo despacho térmico) em função do 

atendimento a Carga Crítica. Nesse sentido, vale destacar que 

os ajustes dos parâmetros da CVaR altera de forma direta as 

Garantias Físicas do SIN.  

Considerando os resultados obtidos, observa-se que o 

Nordeste (NE), subsistema com maior escassez hidráulica, não 

varia muito o corte de carga, pois a variação entre o limite 

inferior e superior do risco de déficit corresponde apenas a 

43MWmédios. Essa característica demonstra que o modelo, 

embora adverso ao risco, já considera que o NE tenha uma 

interdependência de outros subsistemas (SE/CO e N) para 

atendimento a demanda.  

Ademais, verificou-se que quanto maior a demanda do 

subsistema, maior é a variabilidade do risco de déficit, como 

verificado para os subsistemas SE/CO e S. 

Por fim, os parâmetros que apresentaram melhor eficiência 

no cálculo da GF foram A37L10 e A5L5. No primeiro caso 

houve um acréscimo de 485MWmédios no bloco das UTEs 

(cerca de +8,7% de UTE e -2,7% de UHE). No segundo caso o 

aumento da GF das UTEs foram de 976MWmédios (em torno 

de +14,1% de UTE e -4,4% de UHE). 
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