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RESUMO 

A operação do SEB caracteriza-se pela forte predominância geração hidroelétrica e o despacho das usinas é 
otimizado através da utilização de ferramentas que não são capazes de sinalizar a necessidade de geração 
térmica com a antecedência necessária reverter cenários de afluências mais adversos. Por esta razão, o ONS 
propôs a aplicação de Procedimentos Operativos de Curto Prazo, de forma a complementar o despacho com 
geração térmica adicional. Propõe-se avaliar a eficiência deste procedimento através do cálculo de um índice 
custo/benefício que representa o custo adicional pelo aumento da segurança operativa. Resultados são obtidos 
com base no PMO de Novembro/2008. 

PALAVRAS-CHAVE 

Procedimentos Operativos de Curto Prazo, Nível Meta, Segurança Operativa, Operação do Sistema, Despacho 
Hidrotérmico 

1.0 - INTRODUÇÃO 

O Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) caracteriza-se por ser um sistema hidrotérmico com uma forte predominância 
de geração hídrica. A hidroeletricidade é responsável por cerca de 80% da capacidade instalada de geração de 
104 mil MW no país, e por 90% da eletricidade produzida. 

Com o objetivo de maximizar o benefício destes recursos hidrelétricos para a sociedade, o Operador Nacional do 
Sistema (ONS) otimiza a produção de energia das usinas de maneira centralizada. O problema de otimização 
hidrotérmica resolvido é bastante complexo, pois, como as termelétricas correspondem a apenas 20% da 
capacidade instalada, é inútil acioná-las somente quando os níveis dos reservatórios estão extremamente 
reduzidos. A única opção é acioná-las com antecedência de vários meses, para que a contribuição acumulada da 
energia gerada pelas termelétricas seja relevante. Por outro lado, quanto maior a antecedência do acionamento 
das térmicas, maior a incerteza quanto às vazões afluentes futuras. 
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Isto significa que a decisão de acionar as térmicas a cada mês é tomada em condições de incerteza quanto às 
afluências futuras. Em seu processo de decisão, o ONS procura o melhor equilíbrio entre dois tipos de custos 
resultantes desta decisão sob incerteza: (i) o custo de desperdiçar combustível devido ao acionamento de uma 
térmica que, posteriormente, se mostra desnecessária (erro tipo 1) e (ii) o custo de interromper o suprimento de 
energia elétrica pois o ONS não acionou uma térmica que, posteriormente, se mostrou necessária (erro tipo 2). 

No passado, o processo de decisão do ONS procurava acionar as térmicas que, em média, evitam no futuro 
custos maiores do que os de acioná-las hoje. Este processo decisório é conhecido como despacho por ordem de 
mérito. Após o racionamento de 2001-2002, foi incorporado ao processo decisório um critério de segurança de 
suprimento, conhecido como Curva de Aversão ao Risco (CAR) (2). 

Mais recentemente, a preocupação com a perda de capacidade de regularização do sistema (6) e com a 
vulnerabilidade resultante levou o ONS a propor uma metodologia adicional de segurança, conhecida como 
Procedimentos Operativos de Curto Prazo (POCP). Esta metodologia possui os seguintes passos: (i) calcula-se o 
despacho por ordem de mérito para o primeiro mês; (ii) realiza-se uma simulação determinística considerando que 
todos os recursos termoelétricos estão despachados nos próximos meses; (iii) calcula-se o montante de térmica a 
ser despachada fora da ordem de mérito para que o nível dos reservatórios no final de novembro não seja inferior 
a um nível meta pré-estabelecido. 

Este procedimento, ao aumentar a segurança de suprimento do sistema, reduz o custo com erros do tipo 2. 
Entretanto, existe uma maior geração termoelétrica que pode não se mostrar necessária no futuro, aumentando o 
custo com erros do tipo 1. Sendo assim, é necessário identificar o custo adicional atrelado ao aumento de 
segurança de suprimento, visando analisar a eficácia da nova metodologia sugerida. 

Propõe-se neste artigo avaliar os impactos da incorporação da metodologia proposta pelo ONS para a garantia 
dos “níveis meta” nos modelos de operação hidrotérmica de longo-prazo, em especial, visando analisar os custos 
e benefícios para o consumidor final. 

2.0 - PROCEDIMENTOS OPERATIVOS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA 

2.1 Curva de Aversão à Risco 

Apesar do objetivo, a inclusão da CAR no modelo computacional pode não ser suficiente para antecipar decisões 
necessárias de despacho de geração térmica e intercâmbios entre regiões de forma a evitar a violação futura da 
própria CAR. O mesmo pode ser dito para qualquer outro nível meta que venha a ser estabelecido com horizontes 
mais distantes que o do PMO como, por exemplo, o final da estação seca. 

A justificativa para isto consiste no fato de os modelos estocásticos de otimização buscarem o despacho que 
minimiza os custos de suprimento da demanda sobre a média dos cenários hidrológicos considerados. Esta 
premissa baseia-se na Teoria de Grandes Números (3) e é razoável para estudos de longo prazo, quando não se 
está interessado em uma seqüência hidrológica específica. Tais modelos são caracterizados como “neutros com 
relação ao risco” e, como sua influência é refletida no valor esperado dos custos operativos, não há garantia de 
proteção para os eventos de maior arrependimento que correspondem à ocorrência de séries críticas e à violação 
de um nível de segurança previamente estabelecido. 

Por esta razão, foi estabelecido que o ONS poderá, para fins de atendimento aos critérios de segurança do 
Sistema Interligado Nacional – SIN, determinar antecipadamente, em relação à violação da CAR, o despacho de 
usinas térmicas, dentro dos períodos de vigência dos Programas Mensais de Operação – PMO e suas revisões 
semanais (4)(5). 

A violação de níveis de segurança pode implicar em se adotar medidas adicionais, tais como o relaxamento dos 
critérios de segurança elétrica, de restrições ambientais e de uso múltiplo da água e até mesmo o gerenciamento 
da demanda. Por essa razão torna-se vantajoso antecipar, no presente, decisões operativas que possam atenuar 
essas medidas adicionais futuras mais rigorosas. Este procedimento foi proposto em AP e sua breve descrição 
encontra-se a seguir. 
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2.2 Procedimentos Operativos de Curto Prazo 

O objetivo do POCP é garantir que, ao final de cada período seco, haja água suficiente nos reservatórios para 
atender a demanda no ano seguinte, mesmo que volte a ocorrer uma das secas mais severas observadas no 
histórico. 

De maneira simplificada1, o POCP consiste dos seguintes passos: 

(i) No início de cada ano, defina níveis meta para o final de novembro (fim do período seco) do mesmo ano. 

Por exemplo, as metas de 2008 foram 53% da energia armazenada máxima da região Sudeste e 35% da 

região Nordeste. 

(ii) No início de cada mês do período seco (abril a novembro), verifique2 se é possível atingir (ou exceder) 

os níveis meta ao final de novembro, supondo que: (a) do mês corrente até o final de novembro, ocorrerá 

a quinta pior seqüência de vazões das 76 observadas no histórico3; (b) todas as térmicas estão 

acionadas no máximo, do mês seguinte ao mês corrente até o final de novembro; e (c) a decisão térmica 

do mês corrente é a mesma do procedimento “tradicional”, isto é, sem níveis meta. 

(iii) Se o resultado do passo (ii) for positivo, isto significa que é possível atingir os níveis meta – e, com isto, 

garantir a segurança de suprimento – sem gerações térmicas adicionais às da operação “tradicional” no 

mês corrente. Neste caso, o procedimento estaria terminado para o mês corrente, sem custos adicionais 

para o consumidor. 

(iv) Se o resultado do passo (ii) for negativo, isto é, não for possível atingir os níveis meta, determina-se o 

montante de geração adicional no mês corrente que permitiria atingir estes níveis ou, se isto ainda não 

for possível, levar os armazenamentos ao final de novembro o mais perto possível das metas. 

(v) O cálculo desta geração adicional está sujeito à seguinte condição: 

• Aplique o procedimento do passo (ii) supondo que ocorre uma seqüência de vazões que é a média 

das 76 observadas no histórico 

• Se o resultado for positivo (isto é, é possível atingir os níveis meta neste caso), a geração adicional 

que pode ser acionada no mês corrente estará restrita às térmicas cujo custo variável unitário (CVU) 

é inferior ao das térmicas a óleo combustível4. 

• Se o resultado for negativo, todas as térmicas poderão ser acionadas como geração adicional. 

(vi) Os custos da geração adicional resultante dos passos (iv) e (v) são transferidos para os consumidores 

através do Encargo de Serviços do Sistema (ESS). 

O objetivo de estabelecer um procedimento como este consiste em determinar regras claras e transparentes para 
a operação do sistema, contribuindo para a previsibilidade dos custos com energia elétrica e permitindo que se 
avalie a eficiência das medidas tomadas. 

                                                           
1 O procedimento proposto pode ser encontrado em detalhes em (1). 
2 Esta verificação é feita através da execução de um modelo de otimização operativa determinístico, isto é, que supõe 
conhecidas as vazões do mês corrente até o final do período. No procedimento operativo do ONS, utiliza-se uma versão do 
modelo operativo a usinas individualizadas DECOMP. 
3 Com o objetivo de incorporar a informação sobre a afluência nos meses anteriores, não se utiliza diretamente as vazões 
observadas no histórico, e sim os “ruídos” (termos independentes do modelo estocástico de afluências – ver documentação do 
ONS (1) para maiores detalhes). 
4 Mais precisamente, somente são despachadas as térmicas a carvão e gás natural. 
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3.0 - ANÁLISE DA METODOLOGIA 

São relativamente comuns, e equivocadas, avaliações onde se compara a qualidade de uma decisão com o 
impacto que a mesma trouxe frente aos fatos ocorridos. Um exemplo disto seria classificar como incorreta a 
decisão passada de despachar térmicas fora da ordem de mérito na ocorrência de um cenário favorável de 
afluências que acarretou em vertimentos. O equívoco no raciocínio é confundir a qualidade da decisão, que é 
tomada sob incerteza, e levando em consideração um amplo “leque” de cenários possíveis, com o efeito 
retrospectivo desta decisão, isto é, em função do cenário que efetivamente ocorreu. 

Desta forma, para avaliar corretamente a eficiência de uma metodologia que requer decisões preventivas (“ex 
ante”) é necessário reproduzir as condições de incerteza no momento da decisão, por exemplo, realizando 
simulações com o objetivo de avaliar o impacto da metodologia para diversos cenários hidrológicos. Para isso o 
POCP foi implementado no modelo de despacho hidrotérmico SDDP, de propriedade da PSR. Além disto, é 
necessário estabelecer métricas para avaliar a eficácia da medida em questão. Neste artigo, propõe-se as 
seguintes métricas : (i) avaliação da redução do risco de violação dos níveis de segurança estabelecidos; e (ii) o 
cálculo de um índice custo/benefício (ICB). 

As próximas seções apresentam um estudo de caso para o Sistema Elétrico Brasileiro. A partir da configuração do 
Plano Mensal de Operação (PMO) de Novembro de 2008, foi efetuado o cálculo da política operativa e simulação 
da operação do sistema de novembro de 2008 a dezembro de 2011, sem e com os níveis meta, e foram aplicadas 
as métricas para avaliar a eficácia do POCP. 

3.1 Risco de violação dos níveis de segurança 

Uma maneira de avaliar a eficiência operativa do POCP é através do cálculo do risco de violação dos níveis de 
segurança no final do período seco (novembro de cada ano). Este risco é calculado a partir da verificação do 
número de cenários em que foi possível atingir a meta de energia armazenada ao longo dos cenários simulados. 

Para cada ano, estes valores foram calculados para os casos (a) sem a consideração do POCP e (b) com a 
consideração do POCP e são exibidos na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Risco de violação dos níveis de segurança no SUDESTE 

Data Sem 
POCP 

Com 
POCP 

Redução 

Nov-2009 35.5% 35.0% 0.5% 

Nov-2010 34.0% 32.5% 1.5% 

Nov-2011 38.0% 32.5% 5.5% 

Nov-2012 35.0% 31.5% 3.5% 

 

Observa-se na tabela que a incorporação do POCP garante uma redução máxima de 5.5% no risco de violação 
dos níveis de segurança do Sudeste. É importante salientar que esta medida captura apenas a melhora na 
segurança do suprimento, não sendo capaz de quantificar o custo deste benefício para o consumidor final. 

3.2 ICB médio 

Para avaliar a eficiência econômica da metodologia, propõe-se utilizar um índice custo/benefício (ICB) de forma a 
medir, do ponto de vista do consumidor, a razão entre o aumento do ESS, em R$, devido à geração térmica 
adicional (custo) e a redução de energia não suprida, em MWh (benefício), comparados ao caso em que o 
procedimento não é aplicado. Em outras palavras, o ICB (R$/MWh) é o custo adicional pago pelo consumidor, 
dividido pela redução nos eventuais volumes de racionamento. Este ICB pode ser interpretado como a “disposição 
a pagar” do consumidor pelo aumento da segurança operativa e, de uma maneira geral, quanto menor o ICB, mais 
eficiente é o procedimento de níveis meta. 
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A Figura 1 mostra o valor esperado5 do incremento dos custos operativos para os anos 2009 a 2011 resultantes 
da representação dos níveis meta. A média dos três valores na figura é cerca de 340 milhões de Reais. 
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FIGURA 1 – Incremento dos custos operativos 
devido aos níveis meta 

FIGURA 2 – Redução do déficit de energia devido 
aos níveis meta 

 

A Figura 2 mostra o valor esperado da redução do corte de carga6 nos anos 2009 a 2012 (valores em MW médio) 
resultantes da implementação dos níveis meta. O ICB médio é dado pela razão entre o incremento de custo da 
Figura 1 e a redução do déficit da Figura 2. O valor resultante foi 5.700 R$/MWh. 

Este ICB pode ser interpretado como o custo implícito da medida operativa para o consumidor, isto é, quanto 
menor o ICB, mais eficaz é a medida operativa. O resultado do ICB neste caso parece elevado, pois excede o 
custo econômico do déficit usado pelo MME e EPE nos estudos de planejamento, que é cerca de 2.500 R$/MWh. 
Supondo que o custo econômico do déficit está correto, isto significa que o prejuízo econômico médio para o 
consumidor caso o nível meta não fosse implementado (e portanto ocorressem os incrementos de cortes de carga 
da Figura 2) teria sido menor do que o custo econômico de pagar os incrementos de custo operativo da Figura 1 e 
evitar estes cortes de carga através do nível meta. 

O ICB também excede o valor unitário de cada segmento da curva de custo econômico do déficit, mostrada na 
Tabela 2. A curva usada pelo ONS é diferente da usada pelo MME/EPE porque representa o fato de que o custo 
para a sociedade aumenta de maneira não linear com a profundidade (% da demanda cortada). 

 

TABELA 2 – Curva de custo de déficit usada pelo ONS 
Segmento Custo (R$/MWh) 
Menor que 5% da demanda 945 
Entre 5% e 10% 2.038 
Entre 10% e 20% 4.258 
Maior que 20% 4.839 

 

                                                           
5 Média dos resultados para dos duzentos cenários hidrológicos simulados. 
6 Utilizou-se como medida do corte de carga o chamado déficit de energia, produzido como resultado dos modelos de simulação 
operativa. Observa-se que este déficit está relacionado, mas não corresponde exatamente, ao montante de demanda que queria 
cortado caso fosse decretado um racionamento (7). 
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3.3 ICB por série simulada 

A análise da seção anterior foi refinada calculando-se o ICB para cada cenário hidrológico simulado. Os resultados 
foram agrupados em três classes: 

(i) porcentagem dos cenários em que o ICB é inferior a 2.500 R$/MWh (a relação custo/benefício do nível 

meta é melhor do que o custo econômico de déficit da EPE/MME); 

(ii) porcentagem dos cenários em que o ICB excede 2.500 R$/MWh (a relação custo/benefício do nível meta 

é pior do que o custo econômico de déficit da EPE/MME); e 

(iii) porcentagem dos cenários em que houve incremento do custo operativo mas sem qualquer redução no 

déficit de energia (custo benefício “infinito”). 

A Figura 3 mostra os resultados obtidos. 

 

78%

4%

18%

Custo/benefício alto
(> custo de déficit) 
Aumento  do custo operativo: 594 milhões/ano
Redução do déficit: 9 MW médios/ano
Custo-benefício: 7.174 R$/MWh

Custo/benefício baixo
(< custo de déficit)
Aumento do custo operativo:  129 milhões/ano
Redução do déficit: 38 MW médios/ano
Custo -benefício: 384 R$/MWhBenefício nulo

Aumento custo operativo: 376 milhões/ano
Redução do déficit: 0 MW médios
Custo-benefício: "infinito"

 

FIGURA 3 – ICB por cenário hidrológico 

 

Observa-se na figura que os níveis meta não foram eficientes em 82% das 200 seqüências simuladas. Para 78% 
das seqüências, o ICB foi “infinito” (custos adicionais, mas nenhuma redução no montante racionado). Para 4% 
das seqüências, o ICB médio foi cerca de 7 mil R$/MWh, o que é mais caro que o maior custo unitário de déficit 
adotado nos estudos do ONS (4.800 R$/MWh). 

Por sua vez, o procedimento de níveis meta foi eficiente em 18% das seqüências simuladas, com um ICB médio 
de 384 R$/MWh. 
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4.0 - CONCLUSÕES 

As características do setor elétrico brasileiro obrigam que as decisões quanto ao despacho das usinas sejam 
tomadas com antecedência e sob um cenário de incerteza quanto à disponibilidade dos recursos futuros, 
principalmente as afluências. Adicionalmente, foi visto que os modelos computacionais utilizados no setor 
atualmente não são capazes de garantir, em sua política operativa, decisões que protejam o sistema quando da 
ocorrência de cenários futuros menos favoráveis. Para solucionar este problema, comumente são propostas 
regras e procedimentos operativos adicionais que visam complementar as decisões operativas, com o objetivo de 
aumentar a segurança no suprimento do sistema. 

Neste sentido, é fundamental que os consumidores estejam tão bem informados quanto possível sobre os custos 
e benefícios dos procedimentos operativos propostos, trazendo transparência aos procedimentos propostos. 
Adicionalmente, é importante estabelecer um fórum (Audiência Pública) que permita que todos os agentes 
discutam e contribuam para o aperfeiçoamento do procedimento proposto. Sendo assim, é necessário que tais 
procedimentos possam ser reproduzidos e que o comportamento (despacho, preços futuros) possa ser previsto 
por todos os envolvidos do setor. 

Além disto, avaliação da eficácia do procedimento, de forma a garantir que a solução adotada é a melhor do ponto 
de vista do consumidor, ou seja, respaldar a decisão. Isto deve ser feito tornando a análise de custo/benefício, nos 
moldes das simulações vistas acima, uma parte integral de qualquer proposta de metodologia ou procedimento 
operativo proposto. 

Conforme apresentado neste artigo, mostrou-se que a implementação dos procedimentos operativos de curto 
prazo durante o horizonte 2009 a 2012 foi capaz de reduzir o risco de violação dos níveis meta em, no máximo, 
5%. 

Em particular, foi utilizado um índice custo/benefício (ICB), calculado como a razão entre o incremento de custo 
operativo e a redução do déficit de energia devido à consideração do POCP, estimado em 5.700 R$/MWh. Isto 
significa que o valor econômico de evitar um déficit é superior ao próprio custo de déficit utilizado nos estudos do 
planejamento da operação. Portanto, é menos custoso para o sistema enfrentar o déficit à aplicar o procedimento. 

Também foi possível observar que o POCP foi bastante atraente em 18% dos cenários simulados (ICB médio de 
384 R$/MWh); pouco atraentes em 4% dos cenários (ICB médio de 7.174 R$/MWh); e não trouxeram qualquer 
redução de corte de carga nos demais 78% dos cenários. Isto sugere que pode haver espaço para ajustes dos 
parâmetros dos níveis meta, visando aumentar a eficácia do procedimento. 

Por fim, é importante que sejam criados mecanismos que incentivem o operador do sistema ao constante 
aperfeiçoamento dos procedimentos adotados e a busca do equilíbrio ótimo entre custo e segurança (8). 
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