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PARA QUE SERVE

• Energia Assegurada

• Garantia Física

• Lastro

• Placa

• Energia passível de comercialização 

• Principal fonte de rendimento de uma usina
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HISTÓRICO

• Primórdios do setor elétrico - Energia Firme

– é o valor médio de energia que a usina é 

capaz de gerar ao longo do período crítico do 

sistema.

• Até a entrada em operação de ITAIPU (1980) 

os sistemas Sul e Sudeste eram considerados 

isolados um do outro.

– EF  Foz do Areia = 380 MWmed 
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HISTÓRICO

• Com a entrada em operação da LT 750 kV Foz 

- Ivaiporã - Tijuco Preto, por decreto, passou-se 

a considerar interligadas as regiões Sudeste e 

Sul.

• As regiões Sul e Sudeste passam a ser ter um 

único período crítico .

– EF Foz do Areia = 712 MWmed 
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HISTÓRICO

• 1987 - Introdução do critério probabilístico na 
garantia de atendimento.     Energia Garantida

– Configuração garante o atendimento à carga 
com 95 % de probabilidade (5% de risco de 
déficit).

– Rateio entre as fontes geradoras ponderado 
pelo CMO (Custo Marginal de Operação)

– Modelos do GCOI - BACUS e OPUS

– Modelos do GCPS – MSSSE e MSUI
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HISTÓRICO  Planos de Operação

• Valores de Energia Garantida recalculados 
anualmente.

• Participação ativa dos agentes.

• Rateio da sobras ou déficits proporcionalmente à 
carga ou à oferta.

• Plano de 1998 – Entrada em operação da linha 
Norte – Sul.

– 4 Subsistemas interligados 

– Esgotamento dos modelos em uso.
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HISTÓRICO Contratos Iniciais – E. Gar.

• Calculados para o período de Setembro de 1998 

a 2001.

• Contratos de 2002  repetem os de 2001 

• A partir de 2003 redução de 25 % ao ano

• Tentativa de utilização do modelo NEWAVE em 

substituição ao BACUS.
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HISTÓRICO    Contratos Iniciais

• Agentes (GCOI) decidem adotar o maior valor 
entre o calculado com o NEWAVE e o utilizado no 
Plano de Operação de 1998.

– Somatório dos lastros físicos maior que a 
capacidade de atendimento do SIN;

• ANEEL cria a Energia Assegurada 

• EAss = EG x 0,95 para usinas hidroelétricas

– Exceção para as PCH’s e para ITAIPU.

– Usinas Térmicas não são afetadas.
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HISTÓRICO Energia Assegurada Pós 2002

• Critério definido por portaria da ANEEL.

• Calculadas em 1998 para valerem a partir do fim dos 
contratos iniciais (2003)

• Resoluções  ANEEL 268/98 (S) e 453/98 (SE, NE e N).

– Privatização da Gerasul

• Não inclui valores para usinas térmicas.

– Por princípio, UTE’s passam a pagar pelo combustível 
consumido, comprando no mercado de curto prazo a 
diferença entre sua geração e seus contratos

– UTE’s podem contratar suas capacidades máximas de 
geração

– Cap Ger (MWmed) = Potência x (1 – teif) x (1 – ip) x Fat Cap.
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HISTÓRICO Portaria MME 303/2004 (1)

• Define critério para cálculo da energia assegurada para 
novos empreendimentos;

• Prorroga os valores vigentes de energia assegurada até 
Dez/2014, exceto para Itaipu;

• Define lastro físico de venda (energia assegurada) para 
UTE’s, calculado pelos mesmos critérios das UHE’s, que 
passam a valer a partir de 2008, com comprovação dos 
contratos de combustível;

• Novas usinas hidroelétricas licitadas após a edição dessa 
portaria, tiveram suas energias asseguradas calculadas 
considerando o “benefício a jusante”;

• Energia assegurada total de Itaipu passa de 8.612 para 
8.182 MWmed 
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HISTÓRICO  Portaria MME 303/2004 (2)

• Para Itaipu - de 2008 até 2014, o valor atualmente 
praticado será reduzido da diferença, em MW médios, 
entre o valor total do bloco hidráulico vigente e o valor 
obtido a partir da aplicação da metodologia publicada

– 8.612 - 430 = 8.182 MWmed.

• Resultado prático – Somatório das energias asseguradas 
do sistema (hidráulicas + térmicas) igual à carga crítica 
calculada pela metodologia proposta

– Atende a recomendação do “Relatório Kelman” que 
preconizava que a energia assegurada do sistema 
estava superdimensionada, retirando energia das 
térmicas e de Itaipu.



13

HISTÓRICO  Portaria MME 258/2008

• Define metodologia de cálculo da garantia física de novos 
empreendimentos de geração;

– Substitui o critério de convergência ( 5% de risco de 
déficit) pela busca da igualdade entre o CMO e o CME;

• Resultado prático – Com fim do prazo de validade das 
atuais energias asseguradas (2014), por coerência, deverá 
se buscar novamente a igualdade entre o somatório da 
energias assegurada com a carga crítica do sistema, agora 
calculada com o novo critério de convergência;

– Possível primeiro recalculo da energia assegurada das 
usinas “existentes”.
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QUESTÕES PARA O FUTURO

• A definição dos valores de energia assegurada, para o 

período após 2014; 

• Recontratação da energia existente (CCEARs 2005-2012), 

que deverá ocorrer antes do final de 2012;

• Questão das concessões que vencerão em 2015 - deverá 

estar resolvida antes da recontratação citada 

anteriormente;

• Ou seja, essas três questões terão que ser resolvidas bem 

antes do final de 2012.
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• luiz.roberto@copel.com

• (41) 3331 3304

Luiz Roberto Morgenstern Ferreira

Superintendente de Planejamento da Operação 

e Contabilização Energética
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