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RESUMO 

Nos últimos anos o Setor de Energia Elétrica no Brasil, seguindo uma 
tendência mundial, vem passando por profundas transformações. O Estado 
Brasileiro, grande responsável pelo planejamento e investimentos na expansão do 
sistema até a década de noventa, está “transferindo” este papel à iniciativa privada, 
cabendo a ele agora o papel de fiscalizador e regulador. Além disso, a partir de 
meados da década de 90, as atividades do setor; Geração; Transmissão; 
Distribuição; e Comercialização de Energia passaram a ser claramente diferenciadas 
uma das outras, com a introdução da livre competição naquelas atividades não 
caracterizadas como monopólios naturais (Geração e Comercialização) e um alto 
grau de regulação naqueles segmentos onde a competição não é possível 
(Transmissão e Distribuição). No entanto, a aplicação da dinâmica de livre mercado 
se mostrou ineficiente para garantir a operação do sistema com segurança, o que 
ocasionou o racionamento de energia em 2001. Por esse motivo, visando garantir a 
segurança e expansão do sistema, o Governo redesenhou o Modelo do Setor 
Elétrico, principalmente no que tange a contratação de energia por parte das 
distribuidoras. Dessa forma, as distribuidoras foram obrigadas a atender 100% de 
suas demandas de energia por meio de contratos oriundos de leilões regulados pelo 
Governo, ficando proibida a livre negociação bilateral entre distribuidoras e 
geradores / comercializadores de energia. Nesse sentido, desenvolveu-se, no 
presente trabalho, utilizando-se um modelo combinado de otimização e simulação, 
uma ferramenta para a definição dos montantes ótimos a serem adquiridos pela 
distribuidora Ampla Energia e Serviços S.A. no Mega-Leilão ocorrido em 07 de 
dezembro de 2004. Posteriormente, é feita uma análise do desempenho do modelo, 
comparando-se os resultados do modelo com os dados reais observáveis para o ano 
de 2005 e 2006. 

 
Palavras-chave: Modelo do Setor elétrico, Comercialização de Energia Elétrica, 
Contratação de Energia, Leilões de Energia, Simulação, Otimização. 
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ABSTRACT 

In the Nineties, the Brazilian government changed the model of the energy 
sector, in order to make this sector more competitive and efficient. However in 2001 
there was rationing of energy. Consequently, the Brazilian government realized that 
the energy sector should be adjust urgently to provide more security to all society and 
to expand of the energy sector. The main change introduced was the duty imposed 
to the energy distributor company to contract 100% of its demands of energy. In 
addition, the government has forbidden the free negotiation between energy 
distributor company and Generators Companies. Therefore, most of all purchase of 
energy must occur in auctions regulated by the Brazilian government. This work 
presents a model of optimization and simulation for purchasing energy, a tool for 
defining the optimum quantity of energy to be acquired by the energy distributor 
Ampla Energia e Serviços S.A. in the main auction occurred in December 2004. 
Besides, the present work analysis the performance of the model, comparing its 
results with the real data of purchasing of energy by Ampla in the auctions occurred 
in 2005 and 2006. 

 
 

Key Words: Model of the Electric Energy Sector in Brazil, Commercialization of 
Electric Energy in Brazil, Act of contract of Energy, Auctions of Energy, Simulation, 
Optimization. 
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1. INTRODUÇÃO 

Considerando que o trabalho em questão descreve uma situação inerente ao 

Setor Elétrico, apresentar-se-á neste capítulo um panorama geral deste setor, 

descrevendo-o e contextualizando-o. Em seguida, apresentam-se os objetivos e 

questões que a pesquisa se propõe a solucionar, bem como as delimitações do 

trabalho. Por fim, é apresentada uma breve estrutura do trabalho, com os principais 

pontos e questões levantadas. 

 

1.1 O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 
 

A energia elétrica tem papel fundamental e estratégico para a sociedade, pois 

é elemento chave para a inclusão social e o desenvolvimento econômico, bem como 

para a melhoria da qualidade de vida da população. 

O gráfico a seguir mostra a participação da energia elétrica em cada setor da 

sociedade. 
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Figura 1 – Participação da Energia Elétrica no consumo por setor 

Fonte: Balanço Energético Nacional – BEN (MME, 2006). 

 

Pode-se dividir a Indústria de Energia Elétrica em 4 segmentos distintos de 

atividades, quais sejam: Geração, Transmissão; Distribuição e Comercialização de 

energia elétrica. 

A atividade de geração de energia elétrica no Brasil tem caráter competitivo, 

podendo os agentes de geração vender energia, tanto para as distribuidoras no 

Ambiente de Contratação Regulada (ACR), quanto para os Clientes Livres, no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL). Os agentes de Geração podem ser 

classificados em: 

− Concessionários de Serviço Público de Geração: Agente titular de Serviço 

Público Federal delegado pelo Poder Concedente mediante licitação, na 

modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de Empresas 

para exploração e prestação de serviços públicos de energia elétrica, nos 

termos da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.  

− Produtores Independentes de Energia Elétrica: são Agentes individuais ou 

reunidos em consórcio que recebem concessão, permissão ou autorização 

do Poder Concedente para produzir energia elétrica destinada à 

comercialização por sua conta e risco.  
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− Auto-Produtores: são Agentes com concessão, permissão ou autorização 

para produzir energia elétrica destinada a seu uso exclusivo, podendo 

comercializar eventual excedente de energia, desde que autorizado pela 

ANEEL. 

A capacidade instalada do Brasil, em 31/12/2005, considerando todo o parque 

gerador existente, a importação de energia e a parcela de Itaipu importada do 

Paraguai, foi da ordem de 94.000 MW, conforme detalhado na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Capacidade de Geração por tipo de fonte 

 
Fonte Capacidade Instalada (MW) %
Hidrelétrica 68.637                                  73%
Termelétrica 12.407                                  13%
Nuclear 2.007                                    2%
Outras 2.899                                    3%
Importação da Argentina 2.178                                    2%
Parcela de Itaipu da Ande 5.600                                    6%
Total 93.728                                  100%  

 
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica – PDEE (MME, 2006). 

 

O Sistema de Transmissão por sua vez, devido as grandes dimensões 

territoriais do país, possui uma extensão da ordem de 80 mil km, com uma 

capacidade de 184.790 MVA de transformação. 

A figura a seguir representa o sistema Brasileiro de forma simplificada. 
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Figura 2 – Sistema Interligado Nacional 

Fonte: ONS, 2006. 

 
Cabe ressaltar que, pela a legislação vigente, é garantido o livre acesso, por 

todos os agentes, aos sistemas de Transmissão ou Distribuição do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 

A atividade de distribuição, por seu turno, é orientada para o serviço de rede e 

de venda de energia aos consumidores com tarifa e condições de fornecimento 

reguladas pela ANEEL (Consumidores Cativos). As Companhias Distribuidoras de 

energia têm participação obrigatória no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), 

celebrando contratos de compra de energia através de leilões regulados pelo 

governo. 
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O mercado de distribuição de energia elétrica no Brasil é atendido por 64 

concessionárias, estatais ou privadas, de serviços públicos que abrangem todo o 

País. São atendidos cerca de 58 milhões de unidades consumidoras, das quais 85% 

são consumidores residenciais, em mais de 99% dos municípios brasileiros. O 

mercado “cativo” das distribuidoras representa cerca de 80% do consumo total de 

energia do setor. Na próxima seção será apresentada uma análise mais detalhada 

do setor de distribuição. 

Além dos agentes de Geração, Transmissão e Distribuição, citados 

anteriormente, existem ainda no setor elétrico a figura do Comercializador de 

Energia e do Consumidor Livre. 

Consumidores Livres são aqueles que, atendendo aos requisitos do art. 15 da 

Lei no 9.074, de 1995, podem escolher seu fornecedor de energia elétrica (geradores 

ou comercializadores) por meio de livre negociação. A tabela abaixo resume as 

condições para que um consumidor possa se tornar livre.  

Tabela 2 – Critérios para se tornar Cliente Livre 

Demanda
Minima

Tensão
de

Fornecimento
Data de ligação

3 MW Qualquer tensão após 08/07/1995

3 MW             69 kV antes de 08/07/1995
 

 
Porém, a partir de 1998, conforme regulamentado pelo parágrafo 5º, art. 26 

da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, os consumidores com demanda 

mínima de 500 kW, atendidos em qualquer tensão de fornecimento, têm também o 

direito de adquirir energia de qualquer fornecedor, desde que a energia adquirida 

seja oriunda de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) ou de fontes alternativas 

(eólica, biomassa e solar). 

Segundo o disposto no inciso III do art. 2º do Decreto nº 5163/2004, os 

consumidores livres e aqueles atendidos conforme o parágrafo 5º do art. 26 da Lei 

nº 9.427 devem garantir o atendimento a 100% de seu consumo verificado, através 

de geração própria ou de contratos bilaterais celebrados no Ambiente de 

Contratação Livre que, quando necessário, deverão ser aprovados, homologados ou 

registrados na ANEEL. 
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Até 31/09/2006, haviam 576 Clientes Livres registrados na Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, consumindo 8,8 mil MW.médios 

anuais, o que representa cerca de 20% do consumo total do Sistema Interligado 

Nacional (SIN). 

Por fim, os Comercializadores de Energia Elétrica são aqueles que compram 

energia no mercado através de contratos bilaterais celebrados no Ambiente de 

Contratação Livre (ACL), ou seja, livremente negociados, podendo vender a energia 

aos consumidores livres, no próprio ACL. Até 31/09/2006 havia 42 agentes de 

comercialização cadastrados na CCEE. 

 

1.1.1 O Setor de Distribuição de Energia Elétrica 
 

Conforme citado anteriormente, o mercado de distribuição de energia elétrica 

no Brasil é constituído por 64 concessionárias de distribuição espalhadas por todo o 

país. Segundo dados da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 

2006), o mercado cativo de energia no ano de 2005 foi de 264.769.552 MWh. As 

figuras 3 e 4 a seguir apresentam os dados referentes ao mercado e ao número de 

consumidores atendidos de 2003 até 20061. 

 
 

290 283
265

128

2003 2004 2005 2006

 
 

 

 

 

 

Figura 3 – Mercado das Distribuidoras (TWh) 

 

                                                 
1 Os dados de 2006 referem-se aos dados realizados apenas no 1o semestre. 
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Figura 4 – Unidades Consumidoras (Milhares) 

 
Como pode ser observado na figura 3, o mercado cativo das distribuidoras 

apresenta uma tendência de queda a partir de 2004, apesar do número de 

consumidores ter uma tendência oposta de crescimento. Esta queda no mercado se 

explica pela expressiva saída de clientes cativos para o mercado livre a partir do final 

de 2003. 

Na figura 5, a seguir, pode-se observar a receita anual das distribuidoras nos 

anos de 2003 a 2006. Cabe relembrar que os dados de 2006 referem-se apenas ao 

primeiro semestre. 

50.345

58.191
63.087

32.111

2003 2004 2005 2006
 

Figura 5 – Receita das Distribuidoras (Milhões R$) 
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1.2 BREVE HISTÓRICO DO SETOR 
 

No Brasil, até a década de 90, a Indústria de energia elétrica era vista como 

um monopólio natural, com presença predominante do Estado no Setor (“Estado 

Empreendedor”). Neste contexto, não havia uma distinção clara entre as atividades 

de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de energia, sendo 

freqüente a ocorrência de distribuidoras que também possuíam ativos de geração e 

transmissão e comercializavam energia com “Clientes Livres”. 

Porém, nos últimos anos o Setor Elétrico Brasileiro, seguindo uma tendência 

mundial, vem passando por profundas modificações em sua estrutura e regulação. 

As grandes mudanças do setor começaram ainda no governo Fernando Henrique, 

com o processo de privatização e a mudança do papel do estado na economia, de 

estado empreendedor para estado regulador. Outra mudança de paradigma foi a 

introdução da competição naqueles segmentos não caracterizados como monopólio 

natural (geração e comercialização) e uma regulamentação mais forte e clara 

naqueles segmentos caracterizados como monopólios (transmissão e distribuição). 

No entanto, este modelo baseado na dinâmica de mercado se mostrou 

ineficiente, pois foi incapaz de atrair novos investimentos para o setor, o que 

culminou no racionamento em 2001. Assim, Para garantir a expansão do sistema 

elétrico e a segurança no abastecimento, o Governo Federal lançou, durante os 

anos de 2003 e 2004, as bases de um novo modelo para o Setor Elétrico Brasileiro, 

sustentado pelas Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004 e pelo Decreto nº 

5.163, de 30 de julho de 2004. 

A principal alteração introduzida pelo modelo foi na forma de contratação de 

energia por parte das distribuidoras. Enquanto antes as Distribuidoras podiam 

negociar seus contratos de compra de energia livre e bilateralmente com qualquer 

agente do setor, agora elas só podem adquirir energia em leilões específicos 

organizados pelo governo. Criou-se, ainda, dois ambientes para celebração de 

contratos de compra e venda de energia, o Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR), do qual participam Agentes de Geração e de Distribuição de energia elétrica, 

e o Ambiente de Contratação Livre (ACL), do qual participam Agentes de Geração, 

Comercialização, Importadores e Exportadores de energia, e Consumidores Livres. 
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A tabela a seguir sintetiza as principais mudanças ocorridas no setor nos 

últimos anos. 

Tabela 3 – Mudanças ocorridas no Setor Elétrico 

 
Modelo Antigo (até 1995) Modelo de Livre Mercado (1995 a 

2003) Novo Modelo (2004) 

Financiamento através de recursos 
públicos 

Financiamento através de recursos 
públicos e privados 

Financiamento através de recursos públicos e 
privados 

Empresas verticalizadas 
Empresas divididas por atividade: 
geração, transmissão, distribuição 
e comercialização 

Empresas divididas por atividade: geração, 
transmissão, distribuição, comercialização, 

importação e exportação. 

Empresas predominantemente Estatais Abertura e ênfase na privatização 
das Empresas Convivência entre Empresas Estatais e Privadas 

Monopólios – Competição inexistente Competição na geração e 
comercialização Competição na geração e comercialização 

Consumidores Cativos Consumidores Livres e Cativos Consumidores Livres e Cativos 

Tarifas reguladas em todos os segmentos Preços livremente negociados na 
geração e comercialização 

No ambiente livre: Preços livremente negociados 
na geração e comercialização. No ambiente 
regulado: leilão e licitação pela menor tarifa 

Mercado Regulado Mercado Livre Convivência entre Mercados Livre e Regulado 

Planejamento Determinativo – Grupo 
Coordenador do Planejamento dos 

Sistemas Elétricos (GCPS) 

Planejamento Indicativo pelo 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) 

Planejamento pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) 

Contratação: 100% do Mercado 
Contratação : 85% do mercado (até 
agosto/2003) e 95% mercado (até 

dez./2004) 
Contratação: 100% do mercado + reserva 

Sobras/déficits do balanço energético 
rateados entre compradores 

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados no MAE 

Sobras/déficits do balanço energético liquidados 
na CCEE. Mecanismo de Compensação de Sobras 

e Déficits (MCSD) para as Distribuidoras. 

 
Fonte: CCEE, 2006. 

 

1.3 O PROBLEMA 
 

Com o objetivo de garantir a expansão do sistema e assegurar o 

abastecimento de energia, a nova legislação, implementou novas regras de 

contratação de energia. Em primeiro lugar as distribuidoras só podem comprar 

energia em leilões regulados pelo governo, não sendo mais permitida a livre 

negociação bilateral de contratos de compra de energia entre os agentes (self-

dealing). Em segundo lugar, estes leilões são realizados com antecedência de até 5 

anos para o inicio do suprimento, ou seja, o leilão é feito hoje, os contratos são 

firmados, porém o suprimento da energia só começa daqui a 5 anos. Por fim, as 

distribuidoras devem atender 100% de suas cargas de fornecimento (demanda) por 

meio de contratos resultantes destes leilões regulados organizados pelo governo, 

ficando, em caso contrário, sujeitas à aplicação de penalidades. 
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Dessa forma, considerando a necessidade de atender 100% da demanda por 

meio de contratos firmados com até 5 anos de antecedência, e a grande incerteza 

existente na demanda das distribuidoras, principalmente no longo prazo (5 anos), as 

distribuidoras estão sujeitas a um grande risco, sendo fundamental a definição dos 

montantes a serem adquiridos nos leilões regulados. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma metodologia para a 

definição de uma estratégia de contratação ótima para as distribuidoras que busque 

minimizar o risco de penalidades incorridas no caso de ineficiência na contratação 

de energia (sub ou sobrecontratação). 

Dessa forma, este trabalho desenvolveu uma ferramenta de gestão de risco 

para subsidiar a declaração de compra de uma distribuidora num leilão regulado do 

novo modelo do setor elétrico, indicando os montantes ótimos a serem adquiridos. 

Por fim, o modelo desenvolvido é utilizado para definir os montantes a serem 

comprados no Mega-Leilão de energia Elétrica que ocorreu em 07 de dezembro de 

2004, para contratação de energia “existente”, com inicio de suprimento em 2005, 

2006 e 2007, 2008 e 2009, respectivamente.  

Em suma, as questões que se pretende responder neste estudo são: 

− Dado a previsão de mercado de uma distribuidora para os próximos anos e 

os vários leilões disponíveis, quanto ela deve comprar em cada um destes 

leilões? 

− Qual o risco que esta compra nos leilões acarreta para as distribuidoras? 

 
1.5 DELIMITAÇÕES 

 

O presente trabalho pode ser empregado por qualquer distribuidora do setor 

elétrico para a definição dos montantes de contratação de energia nos leilões 

regulados. Ainda que o foco deste trabalho seja a contratação de energia no Mega-
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Leilão de dezembro de 2004, a mesma metodologia aqui aplicada pode, com 

pequenas adaptações, se estender para qualquer leilão regulado do setor elétrico. 

 

1.6 RELEVÂNCIA 
 

Os resultados deste trabalho devem contribuir acadêmica e operacionalmente 

com o desenvolvimento do setor elétrico, possibilitando: 

− Mensurar quantitativamente os riscos das distribuidoras com as novas 

regras de comercialização. 

− Auxiliar as Distribuidoras do setor elétrico brasileiro na adoção de suas 

estratégias de contratação. 

− Aumentar a eficiência na compra de energia das distribuidoras, 

contribuindo para a modicidade tarifária. 

− Indicar pontos nas regras de comercialização que podem ser alterados 

para melhorar a eficácia do modelo do setor. 

 

1.7 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Será desenvolvido um modelo teórico de Simulação e Otimização, levando 

em conta as regras de contratação, que busque subsidiar a decisão estratégica de 

compra de energia de uma distribuidora. Em seguida, será realizado um estudo de 

caso, onde, utilizando o software @Risk da Palisade Corporation, este modelo será 

aplicado na empresa Ampla Energia e Serviços S.A. e os resultados serão 

comparados com os dados reais observados nos anos de 2005 e 2006. 

 
1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 

− No Capítulo 1, depois de uma descrição introdutória do setor, é definido o 

problema e o objetivo geral do trabalho. Em seguida, são apresentadas as 
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delimitações do trabalho, a relevância, a metodologia que será empregada 

na pesquisa e a estrutura do trabalho. 

− No Capítulo 2 consta todo referencial teórico utilizado no trabalho, 

envolvendo Teoria da Decisão, Simulação de Monte Carlo e Otimização. 

− No Capítulo 3 há uma breve descrição das regras de contratação de 

energia do Novo Modelo, os tipos de leilões existentes, seus limites de 

contratação e as penalidades por insuficiência na contratação de energia. 

− No Capítulo 4 é feita a formulação teórica do Modelo de Simulação e 

Otimização. 

− No Capítulo 5 o modelo teórico desenvolvido é aplicado ao caso da Ampla 

Energia e Serviços. 

− No Capítulo 6 são analisados os resultados apresentados pelo modelo 

aplicado à empresa Ampla Energia e Serviços S.A, frente aos dados 

realizados em 2005 e 2006. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar todo o entorno teórico que 

embasou o desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.1 TEORIA DA DECISÃO 
 

Podemos definir a decisão como uma escolha realizada pelo indivíduo, dentre 

n alternativas (n Є ℑ / n > 1), utilizando o meio mais efetivo à sua disposição, para 

atingir um determinado objetivo. A figura a seguir sintetiza o início do processo de 

tomada de decisão. 

SINTOMAS IDENTIFICAÇÃO
DO PROBLEMA

PROCESSO
DE TOMADA
DE DECISÃO

SINTOMAS IDENTIFICAÇÃO
DO PROBLEMA

PROCESSO
DE TOMADA
DE DECISÃO

 

Figura 6 – O início do processo de tomada de decisão 

 
 

Segundo Andrade (2002), as principais características do processo de tomada 

de decisão são: 

− O processo de tomada de decisão é seqüencial; 

− É um processo complexo; 

− Implica valores subjetivos; 

− É desenvolvido dentro de um ambiente institucional com regras mais ou 

menos definidas. 
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2.1.1 Classificação das Decisões 
 

Ainda segundo Andrade (2002), os problemas que exigem decisões em 

administração podem ser classificados de acordo com dois critérios, quais sejam: o 

nível em que ocorrem dentro da empresa e o grau de complexidade que elas 

implicam. 

a) Nível Estratégico 

O nível estratégico de uma decisão leva em consideração a importância e 

abrangência da decisão em relação à organização. Quanto mais as atividades e os 

resultados de uma organização forem afetados pela decisão, mais estratégica ela 

será. 

b) Grau de Estrutura 

Está relacionado à possibilidade de uma decisão ser acompanhada em seu 

processo de preparação ou conclusão, ou mesmo ser reproduzida, por outras 

pessoas com idêntico resultado. 

Programa de 
Pesquisa e 

desenvolvimento

Contratação de um 
diretor

Escolha de capa de 
revista

Diversificação por 
aquisição de empresa

Programação 
orçamentária

Financiamento de 
capital de giro

Localização de uma 
nova fabrica

Programação da 
produção

Administração de 
estoquesAlto

Médio

Baixo

Operacional Gerencial Corporativo

Grau de
Estrutura

Nível
Estratégico

Programa de 
Pesquisa e 

desenvolvimento

Contratação de um 
diretor

Escolha de capa de 
revista

Diversificação por 
aquisição de empresa
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Financiamento de 
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Programação da 
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Administração de 
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Médio
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Estrutura
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Estratégico  

Figura 7 – Exemplo de classificação das decisões 
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2.1.2 Enfoque Gerencial da Pesquisa Operacional 
 

Nesse contexto, a Pesquisa Operacional surge, então, como um campo de 

análise de decisão, caracterizado pelo uso de técnicas e métodos científicos 

qualitativos, no esforço de determinar a melhor utilização de recursos limitados e 

para a programação otimizada das operações de uma empresa. 

Segundo Andrade (2002), existem dois enfoques diferentes da Pesquisa 

Operacional quanto à abordagem aos problemas na gestão empresarial, são eles: 

Enfoque Clássico e o Enfoque Atual. O primeiro deriva do conceito quantitativo da 

Pesquisa Operacional, ou seja, está mais voltado para a técnica de solução (rigor 

matemático do algoritmo) e para a obtenção de uma solução ótima. 

IDENTIFICAÇÃO
DO PROBLEMA

INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS

MODELAGEM E 
SIMULAÇÃO

RESULTADO
ÓTIMO

ACEITAR
OU 

RECUSAR

EXPERIÊNCIA
E INTUIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
DO PROBLEMA

INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS

MODELAGEM E 
SIMULAÇÃO

RESULTADO
ÓTIMO

ACEITAR
OU 

RECUSAR

EXPERIÊNCIA
E INTUIÇÃO

 

 

Figura 8 – Abordagem Clássica de problemas de Pesquisa Operacional 

 
 

O segundo enfoque decorre de uma visão qualitativa da Pesquisa 

Operacional. Nesta abordagem, o ponto principal é deslocado do método de solução 

para a formulação e para a modelagem, ganhando relevância o espírito crítico e a 

sensibilidade para se descobrir o problema certo e analisar quais informações são 

fundamentais. 
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Figura 9 – Abordagem atual dos problemas de Pesquisa Operacional 

 

Assim, para uma tomada de decisão com qualidade, antes da decisão 

propriamente dita ser tomada é preciso primeiro: identificar o problema, colher as 

informações necessárias e relevantes, identificar as alternativas viáveis que podem 

ser tomadas, mensurar os resultados esperados de cada alternativa, estabelecer o 

objetivo e só então, deve-se escolher aquela alternativa que permita alcançar ou se 

aproximar do objetivo especificado. 

A identificação das alternativas viáveis, a mensuração dos impactos de cada 

alternativa e a definição do objetivo a ser alcançado são partes da etapa de 

modelagem do sistema e constituem o coração do processo de tomada de decisão. 

 

MODELO

SISTEMA REAL

SISTEMA REDUZIDO
ÀS VARIÁVEIS

PRINCIPAIS
MODELO

SISTEMA REAL

SISTEMA REDUZIDO
ÀS VARIÁVEIS

PRINCIPAIS

 

Figura 10 – Representação Simplificada do processo de modelagem 

 

Após a obtenção do resultado, com base na experiência e na intuição do 

decisor, este pode ser aceito, o que encerra o processo ou recusado, o que reinicia 

o processo, onde todas as etapas devem ser revisadas buscando melhorar o 

resultado. 
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Convencionalmente, identificam-se as alternativas de decisão e os resultados 

de cada alternativa frente aos eventos possíveis que podem ocorrer (cenários) 

através de uma matriz de ganhos, conforme demonstrado na tabela 4, a seguir. 

 

Tabela 4 – Matriz de ganhos 

 
Cenários Alternativas de 

decisão C1 C2 ... Cj
A1 X1,1 X1,2 ... X1,j
A2 X2,1 X2,2 ... X2,j

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

Ai Xi,1 Xi,2 ... Xi,j
 

Outra opção é representar as alternativas de decisão e os cenários possíveis 

através da árvore de decisão, conforme a figura 11, a seguir: 

 

Figura 11 – Árvore de decisão 

 

2.2 CRITÉRIOS PARA DECISÃO EM CONDIÇÕES DE INCERTEZA 
 

Conforme Antunes (2004, p. 285-330), na teoria da decisão são identificados 

três ambientes em que ocorre o processo decisório, quais sejam: ambiente de 

certeza, ambiente de incerteza e ambiente de risco. 

No ambiente de certeza, o decisor pode medir com certeza os efeitos de 

todas as alternativas de decisão e, evidentemente, opta por aquela alternativa que 

otimize seus resultados ou atinja seus objetivos. 

No ambiente de incerteza, por sua vez, o decisor, apesar de ser capaz de 

identificar os cenários que podem ocorrer, não é capaz de atribuir as probabilidades 
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de ocorrência destes cenários. Andrade (2002, p. 132) enumera os seguintes 

critérios para a tomada de decisão em um ambiente de incerteza: 

− Maximin (Minimax); 

− Maximax(Minimin); 

− Laplace; 

− Hurwicz; 

− Savage. 

A seguir, é feita uma descrição sucinta destes critérios. 

 

2.2.1 Critério Maximin (ou Minimax) 
 

Este critério baseia-se numa visão pessimista do decisor. Supõe que, 

escolhida uma alternativa, ocorrerá o pior cenário possível. Dessa forma, o decisor 

deve examinar o pior resultado (Xi) de cada alternativa de decisão (Ai) e escolher 

aquela alternativa que corresponde ao maior valor (máximo(mínimo(xi))). Em outras 

palavras, dada a matriz de ganhos apresentada a seguir: 

 
Cenários Alternativas 

de decisão C1 C2 C3
A1 X1,1 X1,2 X1,3
A2 X2,1 X2,2 X2,3
A3 X3,1 X3,2 X3,3

 

Considerando, por hipótese que: 

2
3
2

,32,3

,23,2

,12,1

≠∀<
≠∀<
≠∀<

jXX
jXX
jXX

j

j

j

 

e considerando ainda que: 

3,22,32,1 XXX >>  

 

 



 31

O decisor deveria escolher a alternativa A1, pois é aquela que apresenta o 

melhor resultado (X1,2) dentre os piores resultados esperados (X1,2;X2,3;X3,2). Ou 

seja, a alternativa X1,2 é aquela que possui o maior ganho mínimo possível. 

 

2.2.2 Critério Maximax (ou Minimin) 
 

Este critério baseia-se numa visão otimista do decisor. Supõe que, escolhida 

uma alternativa, ocorrerá o melhor cenário possível. Dessa forma, o decisor deve 

examinar o melhor resultado (Xi) de cada alternativa (Ai) e escolher aquela 

alternativa que corresponde ao maior valor (máximo(máximo(xi))). Em outras 

palavras, dada a matriz de ganhos apresentada a seguir: 

 
Cenários Alternativas 

de decisão C1 C2 C3
A1 X1,1 X1,2 X1,3
A2 X2,1 X2,2 X2,3
A3 X3,1 X3,2 X3,3

 

Considerando, por hipótese que: 

2
3
2

,32,3

,23,2

,12,1

≠∀>
≠∀>
≠∀>

jXX
jXX
jXX

j

j

j

 

e considerando ainda que: 

3,22,32,1 XXX >>  

 
O decisor deveria escolher a alternativa A1, pois é aquela que apresenta o 

melhor resultado dentre os melhores resultados esperados. Ou seja, a alternativa 

X1,2 é aquela que possui o maior ganho máximo possível. 
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2.2.3 Critério Igualmente Provável (Laplace) 
 

Segundo este critério de decisão, o decisor deve escolher a alternativa de 

decisão que possua o maior valor médio (esperado), considerando-se todos os 

cenários possíveis. Ou seja, considerando-se a matriz de ganhos a seguir: 

 
Cenários Alternativas 

de decisão C1 C2 C3
A1 X1,1 X1,2 X1,3
A2 X2,1 X2,2 X2,3
A3 X3,1 X3,2 X3,3

 

Considerando que: 

∑

∑

∑

=

=

=

=

=

=

3

1

3

1

3

1

,3

,2

,1

j

j

j

cX

bX

aX

j

j

j

 

sendo: a > b > c 

 
Então, segundo este critério de decisão, o decisor deveria escolher a 

alternativa A1, pois é aquela que na média apresenta os maiores resultados. Cabe 

ressaltar que este critério de decisão é bastante indicado quando se tem um 

processo repetitivo de tomada de decisão, pois se garante que, na média, está se 

obtendo o melhor resultado. Porém, se a decisão em questão ocorrer uma única vez, 

nem sempre este é o critério mais indicado. 

 

2.2.4 Critério de Hurwicz 
 

Segundo o critério de Hurwicz, o decisor não é nem extremamente otimista e 

nem extremamente pessimista, ficando sempre num meio termo entre estes dois 

extremos. 
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Considerando: 

Ai: as alternativas de decisão 

Xi,j: o ganho da alternativa i caso ocorra o cenário j 

 
Para cada alternativa Ai é calculado o índice: 

)min()1()max()( ,, jijii cvcvaH ×−+×=  

 
Onde o coeficiente v é chamado de coeficiente de otimismo e reflete a 

posição pessoal do tomador de decisões com relação ao otimismo ou a pessimismo. 

O pessimismo extremo é caracterizado quando v = 0, e o otimismo extremo por v = 

1. Por fim, o decisor deve escolher a alternativa que apresente o maior valor para 

H(ai). 

 

2.2.5 Critério de Savage 
 

De acordo com este critério, o decisor deve calcular os arrependimentos 

máximos que poderão ocorrer, para cada um dos cenários, quando uma alternativa 

de decisão é escolhida. Em suma, com base na matriz de ganhos calcula-se uma 

matriz de arrependimentos onde para cada cenário j toma-se o ganho máximo 

daquele cenário específico correspondente à alternativa i = k, em seguida calcula-se 

a diferença entre o ganho máximo Xk,j e os ganhos das outras alternativas para o 

mesmo cenário. Matematicamente, podemos definir cada elemento da matriz de 

arrependimentos como sendo: 

Rij = Maximo(cj) – ci,j

Por fim, segundo o critério de Savage, deve-se optar pela alternativa que 

minimiza o arrependimento máximo. Ou seja, para cada alternativa i calcula-se: 

Si = máximo(Ri,j) 

Então, opta-se pela alternativa i que apresentar o mínimo valor de Si. 
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2.3 CRITÉRIOS PARA DECISÃO EM CONDIÇÕES DE RISCO 
 

Andrade (2002, p. 130) define o risco como uma estimativa do grau de 

incerteza que se tem com respeito aos resultados futuros de um evento. Ou seja, o 

risco é a probabilidade de haver variações (desvios) nos resultados previstos de um 

evento. Assim, no ambiente de risco, o decisor é capaz de atribuir uma probabilidade 

de ocorrência para cada cenário possível. 

Antunes define os seguintes critérios que podem ser utilizados para a tomada 

de decisão no ambiente de risco: 

− Valor Esperado; 

− Perda de Oportunidade Esperada. 

Enquanto o primeiro critério maximiza os retornos esperados, o segundo 

minimiza as perdas esperadas. A seguir descreve-se cada um destes critérios. 

 

2.3.1 Valor Esperado 
 

Em suma, o método do valor esperado nada mais representa do que a soma 

dos ganhos, para cada alternativa de decisão, de todos os cenários ponderados pela 

probabilidade de ocorrência dos respectivos cenários. Assim, dada uma matriz de 

gahos: 

Cenários Alternativas 
de decisão C1 (p1) C2 (p2) C3 (p3) 

A1 X1,1 X1,2 X1,3
A2 X2,1 X2,2 X2,3
A3 X3,1 X3,2 X3,3

Onde: 

pj = probabilidade de ocorrência do cenário j. 
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O tomador de decisões deverá escolher a alternativa que apresente o maior 

valor para a seguinte equação: 

∑
=

×=
3

1
,

j
jjii pXVE  

2.3.2 Perda de Oportunidade Esperada 
 

Este critério baseia-se na diferença entre o retorno ótimo de cada cenário e o 

retorno efetivamente recebido, ou seja, o montante de perda por não ter decidido 

pela melhor alternativa. A primeira etapa para a aplicação deste critério consiste no 

cálculo da matriz de perdas de oportunidade esperada. Cada elemento desta nova 

matriz de arrependimentos (ARij) é obtido subtraindo-se de cada elemento da matriz 

de ganhos original (Xij), o valor máximo daquele cenário (j). Assim, dado a matriz de 

ganhos a seguir: 

Cenários Alternativas 
de decisão C1 (p1) C2 (p2) C3 (p3) 

A1 X1,1 X1,2 X1,3
A2 X2,1 X2,2 X2,3
A3 X3,1 X3,2 X3,3

 

Calcula-se a matriz de perdas de oportunidades: 

ARij = Xi,j – [ganho máximo possível se ocorrer o cenário j] 

Obtendo-se a seguinte matriz: 

 
Cenários Alternativas C1 (p1) C2 (p2) C3 (p3) 

A1 X1,1-máx(X1,1;X2,1;X3,1) X1,2-máx(X1,2;X2,2;X3,2) X1,3-máx(X1,3;X2,3;X3,3)
A2 X2,1-máx(X1,1;X2,1;X3,1) X2,2-máx(X1,2;X2,2;X3,2) X2,3-máx(X1,3;X2,3;X3,3)
A3 X3,1-máx(X1,1;X2,1;X3,1) X3,2-máx(X1,2;X2,2;X3,2) X3,3-máx(X1,3;X2,3;X3,3)
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Finalmente, segundo o critério da Perda de Oportunidade Esperada, decisor 

deve escolher a alternativa que apresentar o menor valor absoluto para a seguinte 

equação: 

∑
=

×=
3

1
,

j
jjii pARPOE  

2.4 SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 
 

Para Andrade (2002) a simulação de um sistema é a operação de um modelo 

que representa este sistema, respeitando-se todas (ou quase todas) as regras reais 

a que o sistema esta submetido. Corrar (1993) define a simulação como uma técnica 

que possibilita representar uma determinada situação traduzindo-a em termos 

matemáticos. Para ele, a técnica de simulação é um instrumento poderoso que 

possibilita trabalhar com as mais diversas formas de distribuição de probabilidades e 

de dependência entre as variáveis. 

Lustosa (2004, p. 242-170) estabelece que o objetivo da simulação é 

descrever a distribuição e as características dos possíveis valores da variável 

dependente Y, depois de determinados os possíveis valores e comportamentos das 

variáveis independentes X1, X2, ..., Xn. Se qualquer variável independente em um 

modelo é variável aleatória, então, a variável dependente Y também representa uma 

variável aleatória. 

Segundo Corrar (1993), o método de Monte Carlo é um tipo especial de 

simulação utilizada em modelos envolvendo eventos probabilísticos. Esse método 

recebeu este nome Carlo porque utiliza um processo aleatório, tal como um 

lançamento de dados ou o girar de uma roleta em um cassino, para selecionar os 

valores de cada variável aleatória dependente X. Dessa forma, no presente trabalho, 

será feita uma simulação de Monte Carlo dos cenários futuros de Requisito de 

Energia, com base no modelo de previsão que será desenvolvido e, a variável 

aleatória dependente a será o erro do modelo, cujo valor será aleatoriamente 

selecionado com base numa distribuição normal de probabilidades. 
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Para Strack (1984), o uso da simulação deve ser considerado nos seguintes 

casos: 

− Não há uma formulação matemática completa para o problema; 

− Não há uma solução analítica para o problema; 

− A obtenção de resultados é mais fácil de alcançar com a simulação do que 

com o modelo analítico; 

− A experimentação no sistema real é difícil ou até impossível. 

Porém, diferentemente das técnicas de otimização, a simulação, por si só, 

não determina a solução ótima do sistema. Ela torna possível, pelo exame dos 

experimentos, a realização de inferências sobre o comportamento do sistema que, 

em geral, são probabilísticas (LUSTOSA, 2004). 

 

2.5 MODELOS COMBINADOS DE OTIMIZAÇÃO E SIMULAÇÃO 
 

Os critérios de decisão apresentados até aqui, só podem ser aplicados, 

quando o número de alternativas de decisão disponíveis para o decisor, bem como o 

número de cenários possíveis é finito (numerável) e não muito grande. No entanto, 

uma larga escala de problemas do mundo real não atendem esta premissa, não 

sendo possível, portanto, a aplicação dos critérios apresentados acima. 

Os modelos de simulação, por sua vez, permitem ao decisor inserir a 

incerteza e o risco presente no processo decisório e, ainda são capazes de 

descrever o comportamento (estatísticas descritivas e probabilidades) dos resultados 

das ações tomadas. Porém, tais modelos, ainda que importantes como ferramentas 

de análise, carecem de um critério objetivo que indique qual a melhor decisão a ser 

tomada dentre as infinitas alternativas disponíveis. 

Nesse sentido, Meketon (1987) define a simulação como um experimento 

com inputs, outputs e um ambiente controlável, sendo os outputs a função objetivo 

(estocástica) que precisa ser otimizada. 
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Figura 12 – Coordenação entre Otimização e Simulação 

 
 

April, Fu e Glover (2005) definem a otimização combinada com a simulação 

como um processo de otimização onde a função objetivo J não é diretamente 

observável, mas precisa ser estimada através da simulação. 

Segundo eles, enquanto os problemas tradicionais de otimização tentam 

encontrar o conjunto de valores para as variáveis de decisão (inputs) que maximize 

(ou minimize) o valor da função objetivo, conforme a equação 1 a seguir, a premissa 

básica em otimização com simulação está no fato da função objetivo J(θ) não poder 

ser diretamente determinada, precisando ser estimada através da simulação. O 

resultado da simulação gera um Ĵ(θ), que é uma estimação de J(θ) real.  

A formulação matemática para a otimização com simulação encontra-se na 

equação  a seguir: 

Equação 1 – Modelo de otimização tradicional 

( )
Θ∈θ

θZmax
 

Onde: 

θ representa o conjunto (vetor) de variáveis de decisão 

Z é a função objetivo (escalar) 

Θ representa o conjunto de restrições para as variáveis de decisão θ 

 

 



 39

Equação 2 – Modelo de otimização com simulação 

( )
Θ∈

=
θ

θθ )],([max wLEZ
 

Onde: 

θ representa o conjunto (vetor) de variáveis de decisão 

Z é a estimação função objetivo 

Θ representa o conjunto de restrições para as variáveis de decisão θ 

w representa a amostra simulada 

L representa a medida descritiva da amostra (média, desvio padrão etc.) 
 

April et alii (2005) enumeram diversas abordagens em problemas que 

envolvem simulação e otimização, dentre as quais, escolheu-se a abordagem 

conhecida como Sample Path Optimization. 

 

2.5.1 Sample Path Otimization 
 

Através da Sample Path Optimization (também conhecida por stochastic 

counterpart ou sample average approximation) problemas que envolvem incerteza 

podem ser resolvidos utilizando-se métodos tradicionais da otimização 

determinística. April (2005) define a Sample Path Otimization, como um método 

onde, primeiramente são feitas várias simulações e então, tenta-se otimizar os 

resultados estimados através da simulação. Especificamente, se Ĵi representa a 

estimativa da função objetivo J para a i-ésima simulação do modelo, a média 

amostral depois de n simulações é dada por: 

 

Equação 3 – Transformação de otimização estocástica para determinística 

( ) ( )∑×=
n

in J
n

J
1

1 θθ  
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O problema então passa a ser otimizar, para uma número n suficientemente 

grande, a função deterministica Ĵn, que é uma aproximação da função objetivo 

estocástica J. A função deterministica Ĵn, pode ser otimizada utilizando-se qualquer 

algoritmo de otimização conhecido. Neste trabalho será utilizado o Algoritmo 

Genético para otimizar a função. A seguir é feita uma descrição deste algoritmo. 

 

2.6 GENETIC ALGORITHMS 
 

O surgimento dos Algoritmos Genéticos ocorreu por volta de 1950 quando 

vários biólogos usavam técnicas computacionais para simulação de sistemas 

biológicos. Entre 1960 e 1970, na Universidade de Michigan, dirigido por John 

Holland (1975), iniciou-se o estudo de Algoritmos Genéticos. Em seu livro de 1975 

“Adaptation in Natural and Artificial Systems”, Holland apresentou os Algoritmos 

Genéticos como uma abstração da evolução biológica, proporcionando assim toda a 

sua base teórica (MITCHELL, 1999). 

Os dois principais objetivos da pesquisa de Holland eram: abstrair e explicar 

rigorosamente os processos adaptativos dos sistemas naturais, e desenvolver 

softwares de sistemas artificiais capazes de simular a robustez dos mecanismos dos 

sistemas naturais. David Goldberg (1989) apresentou a solução de problemas 

complexos de engenharia utilizando os Algoritmos Genéticos, o que promoveu a 

popularidade do método entre os pesquisadores. 

Para Victorino (2005), em síntese os Algoritmos Genéticos são métodos que 

simulam, através de algoritmos matemáticos, os processos da evolução natural 

(biológica) visando, principalmente, resolver problemas de otimização de grande 

complexidade. Estes algoritmos podem ser vistos como uma representação 

matemática – algorítmica das teorias de Darwin e da genética, chamada de a nova 

sintaxe da teoria da evolução, cujos principais postulados podem ser resumidos: 

− A evolução é um processo que opera sobre os cromossomos do organismo 

e não sobre o organismo que os carrega. Desta maneira, o que ocorrer 

com o organismo, durante sua vida, não se reflete sobre seus 

cromossomos. Entretanto, o inverso não é verdadeiro: os cromossomos do 

organismo fazem parte de um projeto e promovem um reflexo direto sobre 
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as características desse organismo (o indivíduo é a decodificação de seus 

cromossomos). 

− A seleção natural é o elo entre os cromossomos e o desempenho que suas 

estruturas decodificadas (o próprio organismo). O processo de seleção 

natural faz com que, aqueles cromossomos, que decodificaram organismos 

mais bem adaptados ao seu meio ambiente (função de aptidão), 

sobrevivam e reproduzam mais do que aqueles que decodificam 

organismos menos adaptados. 

− O processo de reprodução é o ponto através do qual a evolução se 

caracteriza. Mutações podem causar diferenças entre os cromossomos 

dos pais e de seus filhos. Além disso, processos de recombinação 

(“cruzamento ou crossover”) podem ocasionar mudanças significativas nos 

cromossomos dos filhos em relação aos dos seus progenitores, uma vez 

que há combinações de materiais cromossômicos de dois genitores. 

Victorino estabelece ainda vantagens e desvantagens no uso dos algoritmos 

genéticos. Dentre as principais vantagens apontadas podemos citar: 

− Realizam buscas simultâneas em várias regiões do espaço de busca, pois 

trabalham com uma população e não com um único ponto. 

− Tendo uma população de pontos bem adaptados, reduz-se a possibilidade 

de alcançar um falso ótimo (ótimos locais). 

− Funcionam tanto como parâmetros contínuos como discretos ou através de 

uma combinação deles. 

− Apresentam um bom desempenho para uma grande escala de problemas. 

Apesar dessas inúmeras vantagens, os AGs não são eficientes para muitos 

problemas. São bastante lentos e não raro ainda estão avaliando a população inicial 

enquanto muitos outros métodos (Hill Climbing), por exemplo, já têm encontrado a 

solução. O principal campo de aplicação dos AGs estão relacionados a problemas 

complexos, com múltiplos mínimos/máximos e para os quais não existe um algoritmo 

de otimização eficiente conhecido para resolvê-los. 
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Considerando, por exemplo, um problema com duas variáveis de decisão X e 

Y, e uma função objetivo Z = f(X,Y), pode-se plotar as três variáveis (X,Y e Z) em um 

gráfico tridimensional. Para maximizar (ou minimizar) a função objetivo Z, o algoritmo 

genético começa criando vários cenários possíveis de solução, ao invés de uma 

única solução. Depois é feito um ranking dos melhores cenários, ou seja, os valores 

de X e Y que apresentam o maior valor para a função Z, para os piores cenários. As 

melhores soluções são mantidas na “população” de soluções possíveis e as piores 

soluções são descartadas. 

 

 

Figura 13 – População de Soluções possíveis 

 

Das soluções remanescentes (as melhores até então) são criadas novas 

soluções combinando-se as variáveis X e Y do conjunto de soluções remanescentes. 

Mais uma vez, as melhores soluções são mantidas e as piores são descartadas. 

Ainda que algumas das novas soluções apresentem valores de Z menores do que 

os encontrados pela “geração anterior”, muito provavelmente, algumas novas 

soluções geradas apresentarão uma performance melhor, garantindo o progresso e 

a evolução da população de soluções. 
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Figura 14 – Evolução da População de soluções 

 

No exemplo acima, pode-se notar como a adoção dos princípios da evolução 

natural das espécies, conforme pregonizado por John Holland, contribuiu para o 

aumento da performance do conjunto de soluções. 

 

2.7 SOFTWARES COMERCIAIS 
 

Segundo levantamento feito por April et alii (2005), os principais pacotes de 

simulação e otimização disponíveis no mercado são: 

 
Tabela 5 − Principais pacotes de simulação e otimização 

 

 
Na seção a seguir, será feita uma breve descrição do software utilizado neste 

trabalho, qual seja: Riskoptimizer. 
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2.7.1 Software Riskoptimizer 
 

O processo de otimização usando o RISKOptimizer está descrito abaixo: 

1. Utilização de funções de distribuições de probabilidades para descrever os 

possíveis valores para as variáveis estocásticas presentes no modelo. 

2. Definição de uma função objetivo (estocástica) ou output e escolha de 

uma estatística de simulação (média, valor máximo, valor mínimo, desvio 

padrão) para a função objetivo que se quer minimizar ou maximizar. 

3. Definição dos input`s ou variáveis de decisão, cujos valores são 

controlados. 

4. Identificação do conjunto de restrições que precisam ser atendidas para 

que a solução do problema seja viável. 

5. Enquanto a otimização está ocorrendo, ocorrem várias simulações do 

modelo, e em cada simulação são utilizados diferentes valores possíveis 

para as variáveis de decisão. 

a. Cada simulação gera uma nova distribuição de valores possíveis 

para a função objetivo. A estatística (média, mínimo, Maximo, 

desvio) que se quer minimizar ou maximizar é calculada desta 

distribuição. 

b. O otimizador usa esta nova estatística da função objetivo para 

escolher, através do Genetic Algothms, o próximo conjunto de 

valores para as variáveis de decisão. 

c. É feita uma nova simulação, gerando uma nova estatística que o 

otimizador pode usar para identificar um novo conjunto de valores 

para as variáveis de decisão. 

Este processo (5) se repete várias vezes, até que o otimizador identifique uma 

solução aceitável para o problema. 
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 3. COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

O objetivo deste capítulo é apresentar as Regras de Comercialização do 

Setor Elétrico para, posteriormente, estas regras serem inseridas no modelo de 

otimização / simulação. 

 

3.1 A CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 
 

Os agentes de consumo, distribuidores e consumidores livres, para 

atenderem suas demandas de energia, precisam firmar contratos de compra e venda 

de energia com os agentes geradores. Assim sendo, uma empresa distribuidora de 

energia elétrica registra na CCEE, obrigatoriamente, os montantes de energia 

contratada, assim como os dados realizados de medição de consumo, para que se 

possam determinar quais as diferenças entre o que foi consumido e o que foi 

contratado. Esta diferença é liquidada na CCEE, valorada ao preço de liquidação de 

diferenças (PLD), conforme o esquema a seguir. 

Mercado de
Curto Prazo

Contratos

Consumo
Medido

Mercado de
Curto Prazo

Contratos

Consumo
Medido

 

Figura 15 – Contabilização das diferenças na CCEE 
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Ou seja, as relações comerciais entre os agentes participantes da CCEE são 

regidas principalmente por contratos bilaterais regulados, conforme será explicado 

no próximo item, sendo que a liquidação financeira (pagamento) destes contratos é 

realizada diretamente entre as partes contratantes. Somente a comercialização da 

energia resultante da diferença entre a energia contratada e a efetivamente 

realizada (consumida ou gerada) terá sua comercialização e liquidação feitas através 

da CCEE. 

O esquema a seguir exemplifica as transações financeiras entre um gerador e 

uma distribuidora. 

 

Figura 16 – Exemplo de compra de uma distribuidora na CCEE 

Fonte: CCEE, 2006. 

 
No exemplo da figura, o gerador e a distribuidora (ou consumidor livre), 

firmaram entre si um contrato de compra e venda de energia por um determinado 

período. Terminado o período (mês), o consumo observado da distribuidora foi 

superior ao montante que ela havia contratado. Por outro lado, o gerador, para 

atender a demanda de energia solicitada pela distribuidora, gerou um montante de 

energia superior ao montante que estava obrigado a vender. Cabe ressaltar que a 

 



 47

distribuidora paga para o gerador pelo montante contratado, independentemente do 

volume de energia que venha efetivamente a consumir.  

Assim, a distribuidora consumiu um montante adicional de energia sem pagar 

por isso, e o gerador, também produziu um montante adicional, sem receber por 

isso. Para acertar esta distorção, considera-se que a distribuidora adquiriu este 

montante adicional na CCEE, e, portanto, paga a esta câmara esta energia valorada 

pelo preço da energia na CCEE (Preço de Liquidação de Diferenças – PLD). Por 

outro lado, considera-se que o gerador vendeu seu excedente de energia na CCEE, 

e, portanto, recebe desta este montante também valorado ao PLD. Obviamente, esta 

é uma simplificação, pois na prática o consumo adicional da distribuidora poderia ter 

sido suprido por outro gerador, e este sim, que receberia a liquidação da CCEE. 

Cabe ressaltar, que nem sempre ocorre dos geradores venderem na CCEE e 

das distribuidoras comprarem na CCEE, podendo ocorrer o inverso, conforme o 

gráfico a seguir. 

 

Figura 17 – Exemplo de venda de uma distribuidora na CCEE 

Fonte: CCEE, 2006. 
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Por estas características, a CCEE também é conhecida como mercado de 

curto prazo ou mercado spot. Cabe ressaltar, que qualquer montante de energia 

comprado ou vendido por uma distribuidora na CCEE não é considerado um contrato 

e, por tanto, tampouco é considerado para efeito de apuração de penalidade por 

insuficiência na contratação, conforme será explicado no item 3.3. 

 

3.1.1 Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) 
 

Conforme mencionado anteriormente, O Preço de Liquidação das Diferenças 

(PLD) é utilizado para valorar a compra e a venda de energia no Mercado de Curto 

Prazo e reflete o Custo Marginal de Operação (CMO), ou seja, o custo da geração 

de uma unidade a mais de energia no sistema. 

Em um sistema termelétrico, a determinação do custo marginal ótimo 

(mínimo) do sistema é trivial, bastando atender a carga (demanda) “empilhando-se” 

as unidades geradoras em ordem crescente segundo seus custos operacionais, até 

que a carga seja completamente atendida. 

No entanto, em função da preponderância de usinas hidrelétricas no parque 

de geração brasileiro (“custo zero”), o CMO ótimo não pode ser assim facilmente 

determinado. Na verdade, são utilizados modelos matemáticos para o cálculo do 

PLD, que têm por objetivo encontrar a solução ótima de equilíbrio entre o benefício 

presente do uso da água e o benefício futuro de seu armazenamento, medido em 

termos da economia esperada dos combustíveis das usinas termelétricas. 

A máxima utilização da energia hidrelétrica disponível em cada período é a 

premissa mais econômica, do ponto de vista imediato, pois minimiza os custos de 

combustível. No entanto, essa premissa resulta em maiores riscos de déficits 

futuros. Por sua vez, a máxima confiabilidade de fornecimento é obtida conservando 

o nível dos reservatórios o mais elevado possível, o que significa utilizar mais 

geração térmica e, portanto, aumento dos custos de operação. A figura a seguir 

exemplifica as dificuldades na determinação da geração ótima para atender a carga 

do sistema e conseqüentemente do CMO / PLD em sistemas hidrotérmicos. 
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Figura 18 – Determinação da Geração e do CMO em sistemas hidrotérmicos 

Fonte: CCEE, 2006. 

 
Com base nas condições hidrológicas, na demanda de energia, nos preços de 

combustível, no custo de déficit, na entrada de novos projetos e na disponibilidade 

de equipamentos de geração e transmissão, o modelo de precificação obtém o 

despacho (geração) ótimo para o período em estudo, definindo a geração hidráulica 

e a geração térmica para o sistema. 

Como resultado desse processo, são obtidos os Custos Marginais de 

Operação (CMO) para o período estudado. A determinação do PLD é feita com a 

utilização de dois softwares. O primeiro, NEWAVE, determina o Custo Marginal de 

Operação mensal para os próximos 5 anos. O CMO determinado pelo NEWAVE é 

utilizado pelo software DECOMP, que estabelece os preços semanais da energia no 

mercado de liquidação de diferenças. 

O gráfico a seguir apresenta a série histórica do PLD do sudeste desde a sua 

criação. 
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Figura 19 – Histórico de PLD 

 
A CCEE calcula é publica o PLD semanalmente. Maiores informações quanto 

ao PLD podem ser obtidas no site da CCEE. 

 

3.2 COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 
 

O novo Modelo do setor elétrico definiu dois ambientes de mercado onde é 

realizada a comercialização de energia elétrica, o Ambiente de Contratação 

Regulada – ACR e o Ambiente de Contratação Livre – ACL. 

A contratação no ACR é formalizada através de Leilões organizados pelo 

governo, onde são celebrados contratos bilaterais regulados, denominados 

Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR), 

firmados entre Agentes Vendedores (comercializadores, geradores, produtores 

independentes ou autoprodutores) e Compradores (distribuidores) que participam 

dos leilões de compra e venda de energia elétrica. 

Já no ACL há a livre negociação entre os Agentes Geradores, 

Comercializadores, Consumidores Livres, Importadores e Exportadores de energia, 

sendo que os acordos de compra e venda de energia são pactuados por meio de 

contratos bilaterais. 
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Uma visão geral da comercialização de energia, envolvendo os dois 

ambientes de contratação, é apresentada na figura seguinte. 

 

Figura 20 – Ambientes de Contratação 

Fonte: CCEE, 2006. 

 

3.2.1 Ambiente de Contratação Regulada 
 

De acordo com o inciso I do art. 1o do Decreto 5.163, participam do Ambiente 

de Contratação Regulada – ACR – os Agentes Vendedores e Agentes de 

Distribuição de energia elétrica, sendo que os primeiros podem optar também pela 

comercialização no Ambiente Livre, o que não ocorre com as distribuidoras. De 

acordo com o art. 13 do mesmo Decreto, para garantir o atendimento aos seus 

mercados, os Agentes de Distribuição podem adquirir energia das seguintes formas: 

− Leilões de compra de energia elétrica no ambiente regulado proveniente de 

empreendimentos de geração existentes e de novos empreendimentos de 

geração (CCEAR). 

− Geração distribuída, desde que a contratação seja precedida de chamada 

pública realizada pelo próprio Agente de Distribuição e com montante 

limitado a 10% do mercado do distribuidor.  

− Usinas que produzem energia elétrica a partir de fontes eólicas, pequenas 

centrais hidrelétricas e biomassa, contratadas na primeira etapa do 
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Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 

PROINFA.  

− Itaipu Binacional. 

Além disso, conforme descrito no mesmo artigo do Decreto, os contratos 

firmados pelos Agentes de Distribuição anteriores à 16/03/2004 foram respeitados e, 

portanto, também são considerados como energia contratada para atendimento à 

totalidade de seus respectivos mercados. 

Cabe ressaltar que, como os montantes de Itaipu e dos contratos anteriores a 

16/03/2004 são fixos, as demandas adicionais de energia elétrica das distribuidoras 

devem ser atendidas através de contratos resultantes de Leilões (CCEAR) ou 

Geração distribuída. Na prática, porém, esta demanda crescente de energia de uma 

distribuidora é atendida pelos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente 

Regulado (CCEAR). 

 

3.2.2 Os Leilões de Energia no ACR 
 

Nos leilões de energia elétrica promovidos no ACR, para as distribuidoras 

contratarem suas demandas de energia, poderá ser comercializada energia 

proveniente, ou de empreendimentos de geração existentes, ou de novos 

empreendimentos de geração. O decreto 5.163/2004 define novos empreendimentos 

de geração como aqueles que, até a data de publicação do edital do respectivo 

leilão, ainda não sejam detentores de concessão, permissão ou autorização; ou 

ainda, aqueles que sejam parte de empreendimento existente que venha a ser 

objeto de ampliação, neste caso restrito ao acréscimo da sua capacidade instalada. 

a) Leilões de Energia Nova 

O Decreto 5.1632 estabeleceu duas formas de contratação de energia 

proveniente de novos empreendimentos de geração, também chamados “energia 

nova”, quais sejam, Leilão em A-53 e Leilão em A-3. 

                                                 
2 Art. 19 do Decreto 5.163 de 29 de julho de 2004. 
3 Ano “A-i” é o i-ésimo ano anterior ao ano base A, quando começa o início do suprimento. 
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Na contratação de “energia nova” em A-5, o agente de distribuição declara o 

montante adicional que deseja adquirir de energia elétrica 5 anos na frente, sem 

qualquer limitação neste montante. Os agentes geradores que vencerem a licitação 

irão iniciar a construção das novas usinas para iniciar o suprimento de energia em 5 

anos, garantindo assim, a expansão do sistema com segurança. Devido ao longo 

período, há uma tendência da maior parcela da demanda ser atendida por 

empreendimentos hidrelétricos. 

Da mesma forma, nos leilões de “energia nova” em A-3, o agente de 

distribuição declara o montante adicional que deseja adquirir de energia elétrica 3 

anos na frente, porém, limitado ao valor de dois por cento (2%) da carga realizada 

no ano A-5. Como neste Leilão só restam 3 anos para início da entrega da energia, 

provavelmente a maior parcela da demanda será atendida por termelétrica, pois 

precisam de menos tempo para a construção. 

b) Leilões de Energia Existente 

O modelo setorial prevê dois tipos de leilões para a contratação de energia 

proveniente de empreendimentos de geração existentes, também chamados, 

“energia velha”, quais sejam: Leilão em A-1 e Leilão de Ajuste. 

Na compra de energia em A-1, o agente de distribuição declara o montante 

adicional que deseja adquirir de energia para o próximo ano, limitado a um por cento 

(1%) da carga do ano anterior. Devido ao curto prazo de tempo entre a data do leilão 

e o inicio do suprimento (menos de 1 ano) torna-se óbvio porque este tipo de leilão 

tem de ser de “energia existente”. 

Por fim, na contratação de ajuste, os agentes de distribuição declaram quanto 

querem receber de energia ainda no ano em curso4 para fins de possibilitar a 

complementação, pelos referidos agentes, do montante de energia elétrica 

necessário para o atendimento à totalidade de suas cargas. O montante total de 

energia contratado em leilões de ajuste não poderá exceder a um por cento (1%) da 

carga total contratada de cada agente de distribuição. 

                                                 
4 Na verdade, de acordo com o art. 32 do Decreto 5.163/2004 os leilões ajuste deveram ter o início de 

entrega da energia elétrica no prazo máximo de quatro meses, a contar da realização do leilão. 

 



 54

Leilão de Ajuste (1%)

Mecanismo de Troca

Energia Existente
(Até 1% da Carga)Energia Nova

(Sem Limite)

Energia Nova

(2% carga A-5)

 

Figura 21 – Leilões de Energia no ACR 

 

3.2.3 Os Contratos de Comercialização de Energia no ACR (CCEAR) 
 

Os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – 

CCEARs – são os contratos bilaterais celebrados entre cada Agente Vendedor, 

vencedor de um determinado leilão de energia do ACR, e todos os Agentes de 

Distribuição compradores, conforme demonstrado na figura seguinte. 

 

Figura 22 – Esquema de celebração dos CCEAR`S 

Fonte: CCEE, 2006. 
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Para cada tipo de leilão, há CCEARs com características específicas: 

− Para os leilões de compra de energia provenientes de novos 

empreendimentos, os CCEARs têm no mínimo quinze e no máximo trinta 

anos, contados do início do suprimento de energia.  

− Para os leilões de compra de energia proveniente de empreendimentos 

existentes (exceto nos leilões de ajuste), os CCEARs têm no mínimo cinco 

e no máximo quinze anos de duração, contados a partir do ano seguinte ao 

da realização de tais leilões. 

 
3.2.4 O Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits 

 

De acordo com o art. 29 do Decreto 5.163, os Agentes de Distribuição podem 

reduzir os montantes contratados nos CCEAR`S dos leilões de compra de energia 

proveniente de empreendimentos existentes nas seguintes condições: 

I. Quando consumidores potencialmente livres venham a exercer seu direito de 

opção de compra de outro fornecedor.  

II. Quando houver redução em seu mercado, situação na qual a redução será 

anualmente limitada a quatro por cento do montante inicialmente contratado.  

III. Acréscimos de aquisição de energia provenientes de contratos firmados antes 

de 16/03/2004 

No entanto, o segundo parágrafo do mesmo artigo estabelece que as 

reduções dos montantes contratados deverão ser precedidas da utilização de 

mecanismo de compensação de sobras e déficits. Ou seja, uma distribuidora 

disposta a reduzir seus contratos por qualquer dos motivos acima mencionados, 

deve primeiro buscar no mercado alguma distribuidora disposta a absorver, no todo 

ou em parte, este montante para depois reduzir somente a parcela remanescente. 

Assim, a legislação vigente prevê a aplicação de rodadas mensais do MCSD, 

onde as distribuidoras deficitárias podem absorver montantes de energia de outras 

distribuidoras que possuem previsões de sobras contratuais e que, portanto, 

desejam se desfazer destas sobras. 
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Está definida, ainda, uma aplicação ex-post do MCSD, onde as distribuidoras 

que ficaram com sobras contratuais no último ano realizado, cederão, 

compulsoriamente, suas sobras contratuais àquelas que possuem déficits. 

 

3.3 PENALIDADES POR INEFICIÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

 

3.3.1 Penalidade por insuficiência de Contratação de Energia 
 

Conforme Definido no art. 2o de Decreto 5.163 / 2004, os agentes de 

distribuição deverão garantir, a partir de 1o de janeiro de 2005, o atendimento a cem 

por cento (100%) de seus mercados de energia e potência por intermédio de 

contratos registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e, 

quando for o caso, aprovados, homologados ou registrados pela ANEEL, ou ainda, 

com os resultados obtidos nas trocas do Mecanismo de Compensação de Sobras e 

Déficits. Todavia, o artigo 3º do mesmo decreto, estabelece ainda, que no caso de 

seu descumprimento, ou seja, insuficiência de contratação de energia elétrica, os 

agentes ficarão sujeitos à aplicação de penalidades. 

Conforme definido nas Regras de Comercialização, a insuficiência de 

contratação de energia elétrica será apurada sempre em janeiro com base no ano 

civil anterior. A apuração da insuficiência na contratação de energia será feita 

através do cálculo do nível de contratação conforme a aplicação da equação a 

seguir: 

Equação 4 – Cálculo do nível de contratação  
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Onde: 

 
ki = índice que representa os meses de janeiro a dezembro; 

Contratos = representa o somatório de todos os contratos da distribuidora no mês k. 

Não considera a compra na CCEE. 

Requisito = representa o somatório das seguintes parcelas: Mercado cativo da 

distribuidora + perdas técnicas e comerciais + perda na rede básica (linhas de 

transmissão) + energia vendida para outra distribuidora no mês k. Não é 

considerada a energia vendida na CCEE. 

 

Assim, sempre que o total contratado no ano for inferior do que o Requisito 

total de energia do agente (Energia demandada pelo Agente), este ficará sujeito à 

aplicação de penalidades. De acordo com o módulo de Penalidades das Regras de 

Comercialização da CCEE, as penalidades por insuficiência de contratação de 

energia (subcontratação) são calculadas da seguinte maneira: 

 

Equação 5 – Cálculo da Penalidade por subcontratação 
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Onde: 

PLDmed = Média ponderada do PLD mensal pela carga mensal dos 12 últimos 

meses. 

Na verdade, no caso da subcontratação, além da penalidade acima descrita, 

uma distribuidora ainda pode ter perdas financeiras adicionais na hora de repassar 

os custos com compra de energia para as tarifas de fornecimento. Este detalhe será 

explicitado no próximo item. 
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3.3.2 Penalidades por não repasse de custos as tarifas 
 

3.3.2.1 Repasse dos Custos de Compra às tarifas 
 

Os consumidores de energia elétrica pagam, por meio da conta de luz 

recebida de sua empresa distribuidora de energia elétrica, um valor correspondente 

à quantidade de energia elétrica consumida, no mês anterior, estabelecida em 

quilowatt-hora (kWh) e multiplicada por um valor unitário, denominado tarifa, medido 

em reais por quilowatt-hora (R$/kWh). 

Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelecer tarifas que 

assegurem ao consumidor o pagamento de um valor justo, como também garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de distribuição, para que ela 

possa oferecer um serviço com qualidade, confiabilidade e continuidade 

necessárias. 

Dessa forma, o consumidor deve pagar uma tarifa tal, que gere uma receita 

para a concessionária de energia elétrica destinada a cobrir seus custos de 

operação e manutenção, bem como remunerar de forma justa o capital investido de 

modo a manter a continuidade do serviço prestado com a qualidade desejada. A 

receita requerida da concessionária de distribuição se compõe de duas parcelas, 

conforme visualizado no quadro a seguir: 
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Tabela 6 – Componentes da Receita Requerida de uma Distribuidora 

 

Ou seja, a ANEEL fixa valores que somados representem uma receita 

suficiente para que a distribuidora cubra seus custos eficientes e possa realizar 

investimentos prudentes para a manutenção da qualidade do serviço. Conforme a 

tabela 4, acima, a receita requerida da Distribuidora, chamada “receita do serviço de 

distribuição” pode ser dividida em dois grandes conjuntos de repasse de custos. 

O primeiro conjunto da receita, chamado Parcela A, refere-se ao repasse dos 

custos considerados não gerenciáveis, seja porque seus valores e quantidades, bem 

como sua variação no tempo, independem de controle da empresa (como, por 

exemplo, o valor da despesa com a energia comprada pela distribuidora para 

revenda aos seus consumidores), ou porque se referem a encargos e tributos 

legalmente fixados (como a Conta de Desenvolvimento Energético, Taxa de 

Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica etc.). 

Como estes custos não dependem da gestão da distribuidora, eles são 

repassados integralmente para as tarifas mantendo-se a neutralidade, ou seja, a 
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distribuidora está repassando para as tarifas um custo que incorreu na prestação do 

serviço de distribuição. Por este motivo são conhecidos como um “pass – throught”. 

Conforme o parágrafo 1o do art. 36 do decreto 5.163: “Deverá ser assegurada a 

neutralidade no repasse dos custos de aquisição de energia elétrica constantes dos 

contratos [...]”. 

O segundo conjunto, chamado Parcela B, refere-se à cobertura dos custos de 

pessoal, de material e outras atividades vinculadas diretamente à operação e 

manutenção dos serviços de distribuição, bem como dos custos de depreciação e 

remuneração dos investimentos realizados pela empresa para o atendimento do 

serviço. Esses custos são identificados como custos gerenciáveis, porque a 

concessionária tem plena capacidade em administrá-los diretamente e foram 

convencionados como componentes da “Parcela B” da Receita Anual Requerida da 

Empresa. 

 

3.3.2.2 Repasse dos custos de compra na CCEE (subcontratação) 
 

Conforme explicado no item 3.1, quando uma distribuidora possui menos 

contratos do que efetivamente demandou de energia, ela adquire esta diferença na 

CCEE ao preço spot (PLD). Não obstante, como exposto no item anterior o custo 

com compra de energia é um “pass – throught”, devendo ser integralmente 

repassado às tarifas dos consumidores finais, inclusive o custo com a compra de 

energia na CCEE. 

No entanto, o Art. 42 do Decreto 5.163/2004 estabeleceu que a energia 

elétrica adquirida no mercado de curto prazo da CCEE será repassada às tarifas dos 

consumidores finais ao menor valor entre o Preço de Liquidação de Diferenças – 

PLD e o VR. Ou seja, num cenário em que o PLD é maior do VR (racionamento) a 

distribuidora que comprar energia na CCEE tem uma perda, pois compra a energia 

na CCEE ao custo do PLD e só repassa para as tarifas o valor de VR. 
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Assim, uma distribuidora que termine um determinado ano com insuficiência 

de contratação de energia (subcontratada), além pagar uma penalidade, conforme 

explicado no item 3.3.1, ela pode ter um prejuízo adicional no repasse dos custos de 

compra as tarifas, no caso do PLD estar maior do que o valor do VR definido pela 

ANEEL, situação típica de racionamento. Matematicamente, podemos definir as 

perdas por não repasse dos custos de compra na CCEE da seguinte maneira: 

 
Equação 6 – Perdas por não repasse de custo na CCEE (subcontratação) 
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3.3.2.3 Repasse dos custos da sobra de energia (sobrecontratação) 

 

Conforme estabelecido no item 3.3.2.1, os custos incorridos por uma 

distribuidora com a compra de energia devem ser repassados às tarifas dos 

consumidores finais. No entanto, não seria justo que os custos com compra de 

energia de uma distribuidora ineficiente também sejam repassados aos 

consumidores. 

Nesse sentido, para se evitar que as distribuidoras onerem seus 

consumidores com custos excessivos e ineficientes com a contratação de energia, o 

artigo 38 do Decreto 5.163/2004 estabelece que no repasse dos custos de aquisição 

de energia elétrica às tarifas dos consumidores finais, a ANEEL deverá considerar 

até cento e três por cento do montante total de energia elétrica contratada em 

relação à carga anual de fornecimento do agente de distribuição. 

Porém, cabe lembrar que conforme explicado no item 3.1, quando uma 

distribuidora possui mais contratos do que efetivamente consumiu, ela vende esta 

sobra de energia na CCEE ao Preço de Liquidação de Diferenças, gerando assim, 

uma receita. Portanto, na hora de repassar o custo desta sobra às tarifas dos 

consumidores finais, deve-se primeiro, subtrair a receita gerada por esta sobra para 

a distribuidora. 
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Em suma, os consumidores devem reembolsar as distribuidoras pelos custos 

com compra de energia até o limite de 3% de sobra, e ainda, abatendo-se destes 

custos as receitas geradas com a venda desta sobra na CCEE. Ou seja, repasse 

para o consumidor tanto os custos quanto as receitas geradas pela sobra até 103% 

da carga, garantindo a neutralidade para a distribuidora. 

Qualquer montante de energia que fique acima dos 3% permitidos de sobra 

não terá seu custo repassado às tarifas, porém será liquidado na CCEE ao PLD. 

Dessa forma, não necessariamente fica caracterizada uma perda para a 

distribuidora, pois, se o PLD for maior do que o custo pago pelo contrato (cenário de 

racionamento), então a distribuidora terá uma receita com a venda da energia na 

CCEE que será maior do que o custo incorrido no pagamento do contrato, auferindo 

assim, um ganho. Caso contrário, ou seja, o PLD menor do que o custo do contrato 

(mais provável na maior parte do tempo), então a distribuidora terá uma perda 

financeira. Matematicamente, podemos resumir a perda financeira no repasse das 

sobras de energia da seguinte maneira: 

 

Equação 7 – Penalidade por sobra entre 100% e 103% 
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Equação 8 – Penalidade por sobra acima de 103% 
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Onde: 

Custo = Custo do contrato 

 
Graficamente, podemos representar as penalidades por insuficiência na 

contratação através do seguinte gráfico: 
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Figura 23 – Esquema da aplicação de penalidades 

 

Onde: 

A = Penalidade por subcontratação (lastro < 100%) 

B = Penalidade por sobra entre 100 e 103% 

C = Ganho por sobra acima de 103% (sempre que PLD > Custo do Contrato) 

D = Perda por sobra acima de 103% (sempre que PLD < Custo do Contrato) 
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 4. FORMULAÇÃO TEÓRICA DO MODELO 

O Art. 25 do Decreto 5.163/2004 estabeleceu as bases para a realização de 

um grande leilão de transição para o novo modelo setorial estabelecido pela lei 

10.848/2004, onde as distribuidoras poderiam adquirir energia elétrica para os anos 

de 2005 até 2009.  

Art. 25. Excepcionalmente em 2004, a ANEEL promoverá, direta ou 
indiretamente, leilões de compra de energia elétrica proveniente de 
empreendimentos existentes, aos quais não se aplicará o disposto no 
art. 41, observado o seguinte: 
I – o prazo mínimo de vigência será de oito anos para o início do 

suprimento a partir de 2005, 2006 e 2007; e 

II – o prazo mínimo de vigência será de cinco anos para o início do 

suprimento a partir de 2008 e 2009. 

 

Conforme o previsto no parágrafo 2o do Art. 18 do Decreto 5.163/2004, as 

distribuidoras precisavam indicar os montantes de energia elétrica que desejavam 

adquirir neste Mega-Leião de Energia Elétrica Proveniente de Empreendimentos de 

Geração Existente. 

§ 2 º Os agentes de distribuição, excepcionalmente para os leilões de 
que trata o art. 25, deverão apresentar declaração ao Ministério de 
Minas e Energia, até 30 de setembro de 2004, definindo os 
montantes de energia elétrica a serem contratados em cada ano do 
período de 2005 até 2009, e especificando, inclusive, as parcelas 
relativas aos consumidores potencialmente livres. 
 
 

Não obstante, conforme explicado no capítulo anterior as distribuidoras ficam 

sujeitas a perdas financeiras caso apresentem ineficiências na contratação de 

energia, ou seja, comprem pouca energia (menos do que o consumido em um ano) 

ou comprem muita energia (mais do que 103% do consumido em um ano). Tal 
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tarefa, no entanto, nem sempre se constitui num esforço simples, pois, além de levar 

em conta todas as formas de contratação disponíveis e permitidas pela nova 

legislação, deve-se também considerar a incerteza em torno da demanda futura de 

uma distribuidora. 

Assim, neste capítulo será construído primeiro um modelo de simulação da 

demanda futura e posteriormente, agregaremos a este modelo as novas regras de 

contratação. 

 

4.1 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS DE DEMANDA. 
 

Cabe relembrar que a aquisição de energia de uma distribuidora precisa ser 

suficiente para atender as seguintes parcelas: 

− Mercado Cativo (Faturado); 

− Perdas Técnicas e Comerciais (Mercado não faturado); 

− Perdas na Rede Básica (Perdas na Transmissão); 

− Revenda. 

Neste trabalho, será dado um tratamento estocástico para a variável Mercado 

Cativo, porém as outras variáveis que compõem o requisito de energia de uma 

distribuidora, ainda que possam possuir um pequeno componente de aleatoriedade, 

serão tratadas como determinísticas e exógenas ao modelo. 

 

4.1.1 Mercado Cativo 
 

O gráfico a seguir representa o histórico do mercado anual da distribuidora 

Ampla do período de 1976 até 2004. 
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Figura 24 – Histórico de Mercado da Ampla 
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Figura 25 – Taxa de variação anual do mercado 

 

Pelo gráfico, observa-se que a série de mercado possui um perfil 

relativamente “bem comportado” com alguns “pontos fora da curva”. Dentre estes 

pontos destacamos: 1990 (Plano Collor); 1997 – 1998 (Plano Real); e 2001 

(Racionamento). Portanto, antes de construir um modelo de previsão que explique o 

comportamento do mercado, foram utilizadas variáveis dummy para se expurgar o 

efeito destes pontos. 
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Sabe se que existe uma grande correlação entre o Produto Interno Bruto (Pib) 

e o consumo de energia. Assim, criou-se um modelo de previsão que utiliza a série 

de Pib do Estado do Rio de Janeiro como uma variável explicativa para o 

comportamento da variável dependente mercado. 

Mercado x PIBRJ

y = 8E+06Ln(x) - 1E+08
R2 = 0,9013
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Figura 26 – Correlação entre Mercado e Pib 

 

Dessa forma, foi desenvolvido um modelo de previsão duplo-log ou log-linear 

que utiliza o Pib per capita do Rio de Janeiro (PIBRJ / População RJ) e o próprio 

mercado defasado em um período, além de algumas variáveis dummy como 

variáveis explicativas para o comportamento do mercado. 

Portanto, além de uma constante, o modelo desenvolvido é composto pelas 

seguintes variáveis: 

− Log(Mercado defasado em 1 ano); 

− Log(PIB RJ / POPRIO); 

− Dummy Plano Collor (1990); 

− Dummy Plano Real (1997 a 1998); 

− Dummy Racionamento (2001). 

E a equação final do modelo de previsão / simulação é a seguinte: 

 

Equação 9 – Modelo de Previsão / Simulação de cenários 

Log(mercadot) = 1,07 +0,90*log(mercadot-1) +0,24*log(PIBRJt/POPRIOt) –0,11*Rac01t +0,12*Dum90t 

+0,10*Dum9798 t. 
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Conforme pode ser observado na tabela a seguir, o modelo desenvolvido 

apresenta excelentes resultados estatísticos. 

 

Tabela 7 – Estatísticas do Modelo de Previsão de Mercado 
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Figura 27 – Ajuste do modelo 
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Observe-se que este modelo passa em todos os testes estatísticos, como se 

pode verificar na tabela 1. Segundo Gujarati (2006), o coeficiente de determinação 

R2 é uma medida que diz o quanto a linha de regressão amostral se ajusta aos 

dados observáveis. Portanto, pode-se concluir que o ajuste do modelo aos dados é 

alto, representado pelo valor de R2 igual a 0,9941.  

Segundo Corrar (2004), o teste de Durbin – Watson, designado em 

homenagem aos seus criadores, detecta se há presença significativa de 

autocorrelação entre os resíduos em um modelo de regressão. Em outras palavras, 

o coeficiente de Durbin – Watson mede a correlação entre cada resíduo e o resíduo 

da observação imediatamente anterior. A estatística de Durbin-Watson para o 

modelo de previsão desenvolvido foi igual a 2,02. 

Ainda segundo Corrar (2004), quanto mais próxima a estatística de Durbin-

Watson estiver do número 2, menor será o índice de correlação serial. Dessa forma, 

pode-se concluir que não existe, ou é muito pequena a correlação entre os resíduos 

do modelo desenvolvido. 

Conforme Gujarati, o teste F (teste da significância geral da regressão 

amostral) determina se existe relação significativa entre a variável dependente e o 

conjunto de variáveis explicativas. Como no modelo desenvolvido a estatística F traz 

um p-valor menor que 0,05, isto mostra que pelo menos um coeficiente das variáveis 

explicativas é significativamente (95% de confiança) diferente de zero. Além dos 

testes apresentados na tabela 1, o modelo foi aprovado em diversos testes em seus 

resíduos.  

Por exemplo, a figura 28 mostra o correlograma dos resíduos deste modelo, 

onde se pode verificar que os mesmos têm características de um “ruído branco”. 
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Figura 28 – Correlograma dos resíduos do modelo 

 

Pela figura 29, nota-se que os resíduos parecem se distribuir segundo uma 

Normal, com média zero (1,72e-15) e desvio padrão 0,0229. Conclui-se então que 

os resíduos deste modelo são “ruído branco”. 
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Figura 29 – Histograma dos resíduos e teste JB 
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Utilizando-se as previsões da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para a 

variável explicativa PIBRJ, foram feitas as seguintes previsões para o mercado 

cativo da Ampla até o ano de 2010. 

0.00E+00

2.00E+06

4.00E+06

6.00E+06
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1.00E+07

1.20E+07

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

MERCADOF

Forecast: MERCADOF
Actual: MERCADO
Forecast sample: 1976 2011
Adjusted sample: 1977 2011
Included observations: 30

Root Mean Squared Error 144507.6
Mean Absolute Error      102830.2
Mean Abs. Percent Error 2.240734
Theil Inequality Coefficient  0.014728
     Bias Proportion         0.000413
     Variance Proportion  0.012762
     Covariance Proportion  0.986825

 

Figura 30 – Previsão de Mercado 

 

Finalmente, para a inclusão da incerteza da demanda no modelo de 

otimização de compra de energia será utilizada uma simulação de Monte Carlo de 

cenários futuros de demanda. Esta simulação é realizada utilizando-se a fórmula do 

modelo de regressão estimada anteriormente mais o erro normalmente distribuído 

com média zero e desvio padrão 0,0229. 

 

Equação 10 – Modelo de Simulação 

Log(mercadot) = 1,07 +0,90*log(mercadot-1) +0,24*log(PIBRJt/ POPRiot) + erro~N(0; 0,229) 

 
Onde o termo erro é obtido tomando-se valores aleatórios de uma distribuição 

normal com média zero e desvio padrão 0,0229. 

 

4.1.2 Perdas Técnicas e Comerciais 
 

Além de comprar energia para atender seu mercado cativo faturado, uma 

distribuidora deve adquirir energia para suprir o mercado não faturado, constituído 
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pelas Perdas Técnicas na rede de distribuição e pelas Perdas Comerciais (furto de 

energia). 

O gráfico a seguir apresenta o histórico das perdas mensais da Ampla desde 

jan/2001. 

75.000

95.000

115.000

135.000

155.000

175.000

195.000

215.000

235.000

ja
n/

01

fe
v/

01

m
ar

/0
1

ab
r/0

1

m
ai

/0
1

ju
n/

01

ju
l/0

1

ag
o/

01

se
t/0

1

ou
t/0

1

no
v/

01

de
z/

01

ja
n/

02

fe
v/

02

m
ar

/0
2

ab
r/0

2

m
ai

/0
2

ju
n/

02

ju
l/0

2

ag
o/

02

se
t/0

2

ou
t/0

2

no
v/

02

de
z/

02

ja
n/

03

fe
v/

03

m
ar

/0
3

ab
r/0

3

m
ai

/0
3

ju
n/

03

ju
l/0

3

ag
o/

03

se
t/0

3

ou
t/0

3

no
v/

03

de
z/

03

ja
n/

04

fe
v/

04

m
ar

/0
4

ab
r/0

4

m
ai

/0
4

ju
n/

04

ju
l/0

4

ag
o/

04

se
t/0

4

ou
t/0

4

no
v/

04

de
z/

04

 

Figura 31 – Histórico Mensal de Perdas 

 

A série de Perdas apresenta uma tendência crescente em termos absolutos, 

isso ocorre porque as perdas são correlacionadas positivamente com o mercado, e 

como pôde ser observado na figura 24, a série de mercado possui uma tendência 

crescente ao longo do tempo. 

No entanto, calculando-se o percentual das perdas anuais sobre o mercado 

anual faturado observa-se que de 2001 a 2003, o peso das perdas sobre o mercado 

veio aumentando gradativamente, porém, em 2004, devido aos fortes investimentos 

realizados no combate as perdas, em especial a implantação da Rede Ampla, os 

índices de perda começaram a cair. 
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Figura 32 – Percentual das Perdas sobre o mercado cativo 

 

Considerando os altos investimentos aprovados para os próximos anos em 

combate as perdas, estimou-se os seguintes índices de Perda para os próximos 

anos. 

34,5%

32,2%

30,6% 30,6% 30,6% 30,3%
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Figura 33 – Índices de Perda Previstos 

 

Apesar dos investimentos no combate às perdas, observa-se um crescimento 

esperado nas perdas de 2004 para 2005. Este crescimento, no entanto, é resultado 

de uma alteração nos pontos de medição que aumenta as perdas técnicas do 

sistema, independentemente da gestão de perdas da Ampla. 

 

4.1.3 Perdas na Rede Básica 
 

As Perdas na Rede Básica são análogas às perdas técnicas na rede de 

distribuição, porém, ocorrem na transmissão da energia no sistema interligado 
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nacional (SIN) das unidades geradoras até os centros de consumo. Como a 

transmissão da energia no SIN é feita em altas voltagens, as perdas técnicas 

tendem a ser reduzidas e não há ocorrências de perdas comerciais. 

Na prática, o valor das Perdas na Rede Básica é calculado efetuando-se a 

diferença entre a medição total das unidades geradoras e a medição total das 

unidades de consumo do SIN. Esta diferença entre o gerado e o consumido é o valor 

da Perda na Rede Básica e é rateada, proporcionalmente à energia gerada (para 

agentes de geração) ou ao consumo (para distribuidores, e clientes livres), entre 

todos os agentes pertencentes ao SIN. 

Historicamente, o percentual dos valores das Perdas na Rede básica da 

Ampla representa aproximadamente 3,5% do mercado cativo. 

 

4.1.4 Revenda 
 

Segundo o Art. 16 do decreto 5.163/2004, os agentes de distribuição que 

tenham mercado próprio inferior a 500 GWh/ano poderão adquirir energia elétrica: 

− por meio dos leilões de compra realizados no ACR; 

− de geração distribuída (Compra de PCH´s inseridas na própria área de 

concessão); 

− com tarifa regulada do seu atual agente supridor; ou 

− mediante processo de licitação pública. 

Antes da Lei 10.848 e do decreto 5.163, a Companhia de Eletricidade de 

Nova Friburgo (CENF) comprava energia da Ampla através dos “Contratos Iniciais”. 

Assim, conforme definido no inciso III acima transcrito, a CENF poderia optar por 

continuar adquirindo energia da Ampla. O primeiro parágrafo do mesmo artigo 

estabelece ainda: 

§ 1º Os agentes de distribuição de que trata o caput, quando 
adquirirem energia na forma do inciso III, deverão informar o 
montante de energia a ser contratado em até quinze dias antes da 
data em que o seu atual agente supridor esteja obrigado a declarar a 
sua necessidade de compra para o leilão de energia proveniente de 
empreendimentos existentes com entrega de energia elétrica prevista 
para o ano subseqüente. 
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Dessa forma, a CENF manifestou sua intenção de continuar sendo suprida 

pela Ampla, informando, inclusive, os montantes que deseja contratar até 2009. 

269.859 272.619 274.695 284.695

225.195

2005 2006 2007 2008 2009  

Figura 34 – Demanda de Energia da CENF 

 

Assim, a Ampla, além de adquirir energia para atender suas necessidades 

precisa também, adquirir energia nos leilões para suprir a demanda de energia da 

CENF. 

 

4.2 MODELAGEM DAS REGRAS DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA 
 

4.2.1 Contratos Anteriores às novas regras de contratação 
 

Conforme estabelecido no Art. 13 do Decreto 5.163/2004, 

 
No cumprimento da obrigação de contratação de energia para o 
atendimento à totalidade do mercado dos agentes de distribuição, 
será contabilizada a energia elétrica: 
I – contratada até 16 de março de 2004 (contratos anteriores à nova 
legislação); 
II – contratada nos leilões de compra de energia elétrica proveniente 
de empreendimentos de geração existentes, inclusive os de ajustes, 
e de novos empreendimentos de geração; e 
III – proveniente de: 
a) geração distribuída; 
b) usinas que produzam energia elétrica a partir de fontes eólicas, 
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, contratadas na primeira 
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etapa do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica – PROINFA; e 
c) Itaipu Binacional. 
 
 

Assim, a nova legislação respeitou os contratos firmados, e portanto, na 

definição dos montantes a serem contratados nos leilões para atendimento da 

totalidade do mercado deve-se levar em conta os montantes já contratados. 

Em dezembro de 2004 a Ampla possuía os seguintes contratos celebrados: 

1. Contrato bilateral de compra de energia da CIEN; 

2. Contrato bilateral de compra de energia da Enertrade; 

3.  “Contrato inicial” de compra de energia com Furnas; 

4. Geração Distribuída; 

5. Proinfa; 

6. Itaipu. 

No restante deste trabalho o conjunto formado por todos estes contratos 

descritos acima será denominado de “Pré-contratos”. O gráfico a seguir demonstra 

os montantes totais da Ampla em “Pré-Contratos”. 

 

CONTRATOS - MW médios832

622 622 622 622 622

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITAIPU CIEN 200 CIEN 84 ENERTRADE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA CONTRATOS INICIAIS
 

Figura 35 – Carteira de Contratos de Compra de Energia da Ampla antes do Mega-Leilão 
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4.2.2 Revisão da Demanda Prevista 
 

Conforme explicado no capítulo 3, a contratação de energia é um processo 

dinâmico, onde o decisor pode, ano a ano, rever a decisão tomada no passado, 

podendo alterá-la dentro de certos limites. Ou seja, a cada ano (instante t), os 

montantes já contratados para o ano corrente (t) ou para anos futuros (t+k) podem 

ser revistos, comprando-se mais energia ou reduzindo-se os contratos já firmados. 

Assim, uma decisão de compra tomada no passado pode ser alterada em função de 

alguma mudança na expectativa dos cenários futuros de mercado. 

O modelo de contratação ora desenvolvido leva em consideração esta 

dinâmica e por isso, a cada ano dentro do período de análise, a previsão de 

demanda futura é atualizada como os valores simulados para o ano precedente.  

Esta nova previsão será utilizada para balizar as decisões tomadas 

automaticamente pelo modelo, de comprar mais energia o reduzir os montantes 

contratados, para tentar ajustar o nível de contratação mantendo-o dentro da faixa 

de neutralidade para as distribuidoras entre 100% e 103%. Ou seja, o modelo 

determina quanto comprar no Mega-Leilão para os anos de 2005 a 2009, levando 

em consideração as decisões posteriores que podem ser tomadas de se comprar 

mais energia ou reduzir os contratos já firmados. 

Dessa forma, para cada cenário i de mercado simulado para o ano t, o 

mercado previsto para os anos futuros deve ser recalculado utilizando-se a equação 

9, descrita no item 4.1.1 acima. 

Assim, em cada ano corrente t e em cada cenário simulado são feitas novas 

previsões (NPijt) para os anos futuros j da seguinte maneira: 
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Equação 11 – Cálculo das novas previsões em função dos cenários realizados 

 

Para j = t+1 

 

)/log()log(90,007,1exp( 11,,, +++×+= tttitji POPRioPIBRJmercadoNP  

e para j > t+1 

 

)/log()log(90,007,1exp( 11,1,,, ++− +×+= tttjitji POPRioPIPRJNPNP  

 

Onde: 

i é o cenário simulado; 

j é o ano que esta sendo previsto; tal que { }51/ ≤≤Ι∈ jj  

t é o ano corrente,  

NPi,j,t representa a nova previsão para o ano j, feita no ano t para o cenário simulado 

i. 

 
Dessa forma, para cada simulação i e a cada ano t, teremos um novo vetor 

NP com as novas previsões de demanda para os anos futuros. Considerando a 

compra de energia como um processo dinâmico, este vetor servirá de base para a 

tomada de decisão de se comprar mais energia ou reduzir os contratos já firmados 

para os anos futuros. 

 

4.2.3 Dinâmica da Contratação considerada no modelo 
 

Na apuração das penalidades anuais por insuficiência de contratação, além 

dos antigos contratos já firmados apresentados no item anterior e dos novos 

montantes a serem contratados no Mega-Leilão, que são as variáveis de decisão 

deste modelo de otimização, devem ser considerados também os montantes 

contratados nos seguintes Leilões: 
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a) Leilão de ajuste (A-0) 

Antes de ser apurado no nível de contratação para o ano corrente, deve-se 

levar em consideração a possibilidade de se contratar até um por cento a mais de 

energia para início do suprimento no mesmo ano. Assim, caso o cenário de 

demanda simulado seja muito mais alto do que o previsto e, por isso, a distribuidora 

fique subcontratada no balanço anual de contratação, há a opção de se contratar 

mais energia nos leilões de ajuste. Assim, os montantes contratados nos leilões de 

ajuste a cada ano t e para cada cenário simulado i é: 

(A-0)it = mínimo[-mínimo(0; Contit – Demit); 1% x Demandai; t-1] 

Onde: 

Contit = representa o total contratado para o ano t formado pelo somatório dos “Pré-

contratos” mais os montantes adquiridos em leilões anteriores ao ano t e cujo 

suprimento começou no próprio ano t ou em algum ano anterior. 

Demandai,t = representa a demanda simulada para o ano t 

Ou seja, o montante comprado no leilão de ajuste é calculado tomando-se o 

menor valor entre o déficit (Contratos – Demanda) e o limite máximo de aquisição 

nos leilões de ajuste (1% da demanda verificada no ano anterior). 

Como o período de estudo deste trabalho vai de 2005 até 2012, foram 

considerados seis leilões de ajuste, uma a cada ano do período de estudo. 

b) Leilão de (A-1) e redução de contratos 

Além da contratação de ajuste, no ano t deve-se também, tomar a decisão de 

se comprar mais energia para o ano t+1 no leilão de (A-1) ou reduzir os contratos de 

energia existente no limite de até 4% dos mesmos. Assim, a decisão de contratação 

de energia em A-1 é tomada com base na seguinte equação: 

Contratação (A-1)it = mínimo[-mínimo(0; Conti,j,t – NPi,j,t); 1% x Demandai,t-1] 

Redução (A-1)it = máximo[-Maximo(0; Conti,j,t – NPi,j,t); -4% x CCEAR_existi,j,t] 
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Onde: 

Conti,j,t = representa o total já contratado no ano t para suprimento no ano j, sendo, 

neste caso,  j = t+1. 

NPi,j,t = representa a nova previsão de demanda para o ano j (t+1), feita no ano t 

para o cenário simulado i, conforme definido no item 4.2.2. 

CCEAR_Existi,j,t = representa, para cada cenário de simulação i, o montante de 

CCEAR de energia existente que a distribuidora já possui no ano t para suprimento 

no ano j, neste caso j = t+1. 

Demandai,t-1 = representa a demanda simulada i o ano precedente ao ano t. 

Ou seja, se a diferença entre o total contratado e a nova demanda prevista 

para o próximo ano for positiva, significa que a distribuidora possui sobras esperadas 

de energia e, portanto, deve reduzir seus contratos até o limite de 4% dos CCEAR 

de energia existente que possui. Por outro lado, se esta diferença der negativa, a 

distribuidora possui déficts esperados para o próximo ano e portanto, deve contratar 

mais energia até o limite máximo de 1% da demanda do ano anterior. 

Considerando-se o período de estudo, foram considerados os seguintes 

leilões de (A-1): de 2005 para 2006; de 2006 para 2007; de 2007 para 2008; de 2008 

para 2009; de 2009 para 2010; de 2010 para 2011 e de 2011 para 2012. 

c) Leilão de (A-3) 

No ano t, deve-se também, tomar a decisão de se comprar energia “nova” 

para inicio do suprimento em t+3. Conforme explicado no capítulo 3, a compra de 

energia em (A-3), com repasse integral dos custos as tarifas, está limitada a 2% da 

demanda da distribuidora verificada no ano (A-5). Dessa forma, a decisão de 

contratação de energia em A-3 é tomada pelo modelo com base na seguinte 

equação: 

(A-3)it = mínimo[-mínimo(0; Conti,j,t – NPi,j,t); 2% x Demi,t-2] 
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Onde: 

Conti,j,t = representa o total já contratado no ano t para suprimento no ano j, sendo, 

neste caso, j = t+3. 

NPi,j,t = representa a nova previsão de demanda para o ano j (t+3), feita no ano t 

para o cenário simulado i, conforme definido no item 4.2.2. 

Demi,t-2 = representa a demanda defasada de 2 anos do ano atual t. 

Levando-se em consideração o período de estudo, foram considerados os 

seguintes leilões de (A-3): de 2005 para 2008; de 2006 para 2009; de 2007 para 

2010; de 2008 para 2011 e de 2009 para 2012. 

d) Leilão de (A-5) 

No ano t, além de todas s decisões de compra citadas acima, deve-se 

também considerar o leilão de (A-5) para inicio do suprimento em t+5. Porém, como 

o período de estudo do nosso modelo vai de 2005 a 2010, devemos considerar 

apenas o leilão de (A-5) que ocorrerá em 2005 para inicio do suprimento em 2010, 

pois os leilões subseqüentes de (A-5) extrapolam o horizonte de análise. A decisão 

de contratação de energia em A-5 para 2010 é tomada pelo modelo com base na 

seguinte equação: 

(A-5)it = mínimo[-mínimo(0; Conti,j,t – NPi,j,t); 2% x Dispont+5] 

Onde: 

Conti,j,t = representa o total já contratado no ano t para suprimento no ano j, sendo, 

neste caso,  j = t+5. 

NPi,j,t = representa a nova previsão de demanda para o ano j (t+5), feita no ano t 

para o cenário simulado i, conforme definido no item 4.2.2. 

Dispont+5 = representa a oferta de energia disponível (investidores propensos a 

investir o dinheiro na expansão do sistema). 
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Devido ao limite do período de estudo, só foram considerados neste estudo 

os leilões de (A-5) de 2005 para inicio do suprimento em 2010; de 2006 para 2011 e 

de 2007 para 2012. 

 

4.2.4 Apuração do Nível de Contratação e cálculo de penalidades (CCEE) 
 

Conforme fora explicado no capítulo 3, anualmente a CCEE apura o nível de 

contratação das distribuidoras fazendo o balanço entre o total contratado e o total 

consumido. Assim, através da aplicação da fórmula apresentada no capítulo anterior 

é calculado o nível de contratação para cada cenário de requisito simulado e para 

cada ano. 

Equação 12 – Apuração do nível de contratação 
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Onde: 

k = índice que representa os meses de janeiro a dezembro 

Contratos = representa o somatório de todos os contratos da distribuidora no mês k. 

Ou seja, na apuração do nível de contratação pela CCEE são considerados os 

contratos anteriores a Lei 10.848 (“Pré-Contratos), os contratos resultantes do Mega-

Leilão (objeto deste trabalho) e os contratos mencionados acima. Não considera a 

compra na CCEE. 

Requisito = representa o somatório das seguintes parcelas: Mercado cativo da 

distribuidora + perdas técnicas e comerciais + perda na rede básica (linhas de 

transmissão) + energia vendida para outra distribuidora. Não é considerada a 

energia vendida na CCEE. 

Caso o nível de contratação fique abaixo de 100%, a distribuidora fica sujeita 

a aplicação de penalidades, conforme a equação a seguir, já apresentada no 

capítulo anterior. 

 



 83

Equação 13 – Cálculo da Penalidade por subcontratação 
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Onde: 

PLDmed = Média ponderada do PLD mensal pela carga mensal dos 12 últimos 

meses. 

Além disso, no caso de subcontratação, além da penalidade acima descrita, a 

distribuidora pode ter perdas por não repasse de custos as tarifas. 

 
Equação 14 – Perdas por não repasse de custo na CCEE (subcontratação) 
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Por outro lado, caso a distribuidora termine o ano sobrecontratada ela 

também pode ter perdas, calculadas conforme as seguintes equações: 

 

Equação 15 – Penalidade por sobra entre 100% e 103% 
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Equação 16 – Penalidade por sobra acima de 103% 
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Onde: 

Custo = Custo do contrato 

Dessa forma, para cada ano e para cada cenário de simulado de requisito, 

são calculadas as perdas totais financeiras que a distribuidora estaria sujeita por 

ineficiência na contratação de energia. 

Perdasit = Penalit + ñ_repasse_subit + ñ_repas_sobit

 

4.3 MODELO DE OTIMIZAÇÃO 
 

Conforme explicado anteriormente, o modelo ora proposto busca determinar 

os montantes que devem ser adquiridos no Mega-Leilão para os anos de 2005 a 

2009 que minimizem as penalidades esperadas por ineficiência na contratação de 

energia. Assim, as variáveis de decisão do modelo são as quantidades a serem 

adquiridas no Mega-Leilão e a função objetivo a ser otimizada é: 

 
Equação 17 – Função Objetivo do modelo de otimização 
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Sujeito às restrições: βα ⊂Xo  

Onde: 

i = índice que representa o cenário simulado 

j = índice que representa o ano do estudo 

r = Taxa de desconto que representa a preferência temporal (10%) 

Perdasit = O montante de penalidade pago, por sub ou sobrecontratação, para cada 

cenário i em cada ano t.Sendo Perdasit = f(x1, x2, x3, x4, x5, Dit); xt o montante 
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contratado no Mega-Leilão para início de suprimento no ano t; Dit a matriz com a 

demanda realizada em cada ano j para cada cenário i. 

βα ⊂Xo  = representa as restrições que devem ser atendidas para que o conjunto 

de soluções X pertença ao conjunto de soluções viáveis B. 

 
Utilizando-se o método conhecido por “Sample Path Otimization”, descrito no 

capítulo 2, a função objetivo do modelo de otimização passa a ser então: 
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Ou seja, o objetivo passa a ser minimizar o valor esperado das perdas por 

ineficiência na contratação de energia nos 1000 cenários simulados. 
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 5. ESTUDO DE CASO DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS 

Neste capítulo, o modelo teórico desenvolvido no capítulo 4 será aplicado aos 

dados observados da empresa Ampla Energia e Serviços para se determinar os 

montantes que deveriam ser adquiridos no Mega-Leilão para os anos de 2005 a 

2009. Para tanto, foi utilizado o software de otimização Riskoptimizer. 

Posteriormente, os resultados encontrados pelo método de otimização será 

comparado com os dados reais observados para os anos de 2005 e 2006. 

Cabe ressaltar que os dados aqui disponibilizados, referentes aos contratos e 

ao mercado da Ampla, são todos públicos e podem ser encontrados no site da 

ANEEL; no site da CCEE e na Demonstração Anual de Resultados da Ampla. 

Antes de se definir os montantes ótimos a serem comprados, algumas 

variáveis de entrada para o modelo de simulação, ou inputs, precisam ser definidas. 

 

5.1 VARIÁVEIS DE ENTRADA DO MODELO DE SIMULAÇÃO 
 

Basicamente, foram definidos três tipos de inputs do modelo de simulação: 

− Os Parâmetros estruturais do modelo de contratação, tais como, Preço de 

Liquidação de Diferenças (PLD), Valor de Repasse (VR) dos custos de 

compra as tarifas dos consumidores cativos, custo médio de compra dos 

contratos, a taxa de desconto utilizada para se calcular o VPL das 

penalidades esperadas para os próximos anos e a disponibilidade de 

energia disponível para cada leilão. 

− Os contratos celebrados antes da publicação da Lei 10.848/2004 que 

estabeleceu o novo modelo do setor elétrico, chamados “Pré-Contratos”, 
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que serão somados aos novos contratos oriundos do Mega-Leilão para a 

apuração do nível de contratação da distribuidora, ou seja, do balanço 

entre o consumido e o contratado. 

− Os Dados de Mercado referentes ao modelo de previsão / simulação de 

cenários futuros de demanda desenvolvido no item 4.1 do capítulo anterior.  

As tabelas a seguir demonstram os valores atribuídos a estas variáveis para 

utilização no modelo. 

Tabela 8 – Parâmetros 

Preço Leilões
(R$/MWh) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VR 62 69 75 120 120 120 120 120

MIX 80 80 80 90 95 100 100 100

PLD 28 40 49 49 49 49 49 49

Disponibilidade de Energia para ano de entrega em:
MW med 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010

(A - 5) X X X X X 1000 X 1000
(A - 3) X X X 1000 1000 1000 1000 1000
(A - 1) X X 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Disponível Leilão Ajuste para ano de entrega (Absorção dos déficts %)
% dos déficts 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MCSD ex post (Absorção das necessidades %)
% das necessidades 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010
Sobras 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Déficts 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Taxa de desconto 12,0%  

 
Conforme fora mencionado no capítulo 3, para a determinação do PLD é 

utilizado o modelo computacional NEWAVE, que estabelece o CMO mensal para os 

próximos 5 anos. No entanto, o NEWAVE gera 2000 cenários de CMO, com base 

em cenários de afluência distintos. Dessa forma, utilizou-se estes 2000 cenários de 

CMO resultantes do NEWAVE de dezembro de 2004, período do leilão, para se 

estimar as distribuições de probabilidades para os PLDs médios para os anos 

futuros. Os resultados podem ser observados nas figuras a seguir: 
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Pearson5(5,5814; 128,74)
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Figura 36 – Distribuição de Probabilidades para o PLD em 2005 
 
 
 

Pearson5(3,1514; 85,311)
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Figura 37 – Distribuição de Probabilidades para o PLD em 2006 
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Pearson5(2,7656; 87,019)
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Figura 38 – Distribuição de Probabilidades para o PLD em 2007 
 
 

Pearson5(1,9794; 76,342)
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Figura 39 – Distribuição de Probabilidades para o PLD em 2008 
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Cabe lembrar que, conforme fora visto no capítulo 4, a penalidade por cada 

MWh subcontratado é definida pelo valor máximo entre o PLD e o VR, e a perda por 

não repasse dos custos com a aquisição de energia que excedem o limite de 103 da 

demanda são dadas pela diferença entre o custo médio de compra (MIX) e o PLD 

para cada MWh. Observa-se que, pelos valores possíveis torna-se menos oneroso 

para a distribuidora ficar sobrecontratada do que subcontratada. 

 

Tabela 9 – Pré-contratos 

CONTRATOS - MW med 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITAIPU 234 234 234 234 234 234 234
CIEN 200 200 200 200 200 200 200 200
CIEN 84 84 84 84 84 84 84 84
ENERTRADE 40 40 40 40 40 40 4
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 32 32 32 32 32 32 3
PROINFA 0 7 32 32 32 32 3
CONTRATOS INICIAIS 293 235 0 0 0 0 0
TOTAL 883 832 622 622 622 622 622

0
2
2

 

CONTRATOS - MW médios
883

832

622 622 622 622 622

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITAIPU CIEN 200 CIEN 84 ENERTRADE PROINFA CONTRATOS INICIAIS
 

Figura 40 – Pré-Contratos 
 

Os valores previstos para a variável independente (exógena) do modelo de 

simulação (PIBRJ e POPRio) foram estimadas com base na EPE e IBGE, 

respectivamente. 
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Tabela 10 – Dados de Mercado 

REQUISITO - MW med 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MERCADO MWh 7.093.128 7.436.794 7.809.896 8.214.310 8.652.166 9.125.211
Mercado MW medio 810 849 892 938 988 1.042
PERDAS INTERNAS 279 273 273 287 302 316
PERDAS NA RB 28 29 31 32 34 36
SUPRIMENTO CENF 31 31 31 32 26 26
TOTAL 1.148 1.183 1.226 1.289 1.350 1.419

Variáveis Dependentes 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIBRJ 158.537.268 164.403.147 170.486.063 176.794.047 183.335.427 190.118.838
Var% PIB 4,9% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
POPRJ 15.192.889 15.345.475 15.496.081 15.644.179 15.789.333 15.935.834
Var% PIB 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9%

PERDAS INTERNAS% 34,5% 32,2% 30,6% 30,6% 30,6% 30,3%
PERDAS NA RB % 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45%  

Requisito - MW médios

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mercado MW medio PERDAS INTERNAS PERDAS NA RB SUPRIMENTO CENF

 

Figura 41 – Dados de Mercado 
 

 

5.2 RESULTADOS DO MODELO DE SIMULAÇÃO DE DEMANDA 
 

Através da aplicação da fórmula desenvolvida no capítulo anterior, foram 

simulados 1.000 cenários de demanda utilizando-se o @Risk 4.5 da Palisade 

Corporation cujos histogramas estão representados a seguir: 
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Simulation Results for
REQUISITO MWmed / 2005 / C8

Statistic Value %tile Value
Minimum 1.035 5% 1.098
Maximum 1.296 10% 1.109
Mean 1.148 15% 1.116
Std Dev 31 20% 1.122
Variance 952,5913162 25% 1.127
Skew ness 0,086506376 30% 1.132
Kurtosis 3,027362531 35% 1.136
Median 1.148 40% 1.140
Mode 1.147 45% 1.144
Left X 1.098 50% 1.148
Left P 5% 55% 1.152
Right X 1.200 60% 1.156
Right P 95% 65% 1.160
Diff  X 101 70% 1.164
Diff  P 90% 75% 1.169
#Errors 0 80% 1.174
Filter Min 85% 1.180
Filter Max 90% 1.188
#Filtered 0 95% 1.200

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for REQUISITO MWmed /
2005/C8
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Figura 42 – Cenários Simulados utilizando-se o @Risk (a) 

 

 

 



 93

Simulation Results for
REQUISITO MWmed / 2006 / D8

Statistic Value %tile Value
Minimum 1.009 5% 1.116
Maximum 1.341 10% 1.130
Mean 1.183 15% 1.140
Std Dev 42 20% 1.148
Variance 1792,006045 25% 1.154
Skew ness 0,110103925 30% 1.160
Kurtosis 3,01278087 35% 1.166
Median 1.183 40% 1.172
Mode 1.133 45% 1.178
Left X 1.116 50% 1.183
Left P 5% 55% 1.188
Right X 1.255 60% 1.193
Right P 95% 65% 1.199
Diff  X 139 70% 1.204
Diff  P 90% 75% 1.211
#Errors 0 80% 1.219
Filter Min 85% 1.227
Filter Max 90% 1.239
#Filtered 0 95% 1.255

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for REQUISITO MWmed /
2006/D8
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Figura 43 – Cenários Simulados utilizando-se o @Risk (b) 

 

 



 94

Simulation Results for
REQUISITO MWmed / 2007 / E8

Statistic Value %tile Value
Minimum 1.046 5% 1.144
Maximum 1.409 10% 1.163
Mean 1.228 15% 1.175
Std Dev 52 20% 1.184
Variance 2668,650995 25% 1.192
Skew ness 0,129275004 30% 1.200
Kurtosis 3,050778719 35% 1.207
Median 1.227 40% 1.214
Mode 1.214 45% 1.220
Left X 1.144 50% 1.227
Left P 5% 55% 1.233
Right X 1.315 60% 1.240
Right P 95% 65% 1.246
Diff  X 171 70% 1.253
Diff  P 90% 75% 1.260
#Errors 0 80% 1.270
Filter Min 85% 1.281
Filter Max 90% 1.295
#Filtered 0 95% 1.315

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for REQUISITO MWmed /
2007/E8
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Figura 44 – Cenários Simulados utilizando-se o @Risk (c) 
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Simulation Results for
REQUISITO MWmed / 2008 / F8

Statistic Value %tile Value
Minimum 1.075 5% 1.195
Maximum 1.565 10% 1.215
Mean 1.291 15% 1.229
Std Dev 60 20% 1.240
Variance 3587,184911 25% 1.249
Skew ness 0,146428095 30% 1.258
Kurtosis 3,027633242 35% 1.266
Median 1.289 40% 1.275
Mode 1.281 45% 1.282
Left X 1.195 50% 1.289
Left P 5% 55% 1.297
Right X 1.391 60% 1.304
Right P 95% 65% 1.312
Diff  X 196 70% 1.322
Diff  P 90% 75% 1.331
#Errors 0 80% 1.341
Filter Min 85% 1.353
Filter Max 90% 1.369
#Filtered 0 95% 1.391

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for REQUISITO MWmed /
2008/F8
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Figura 45 – Cenários Simulados utilizando-se o @Risk (d) 
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Simulation Results for
REQUISITO MWmed / 2009 / G8

Statistic Value %tile Value
Minimum 1.095 5% 1.243
Maximum 1.647 10% 1.265
Mean 1.351 15% 1.281
Std Dev 67 20% 1.294
Variance 4554,424698 25% 1.305
Skew ness 0,140896859 30% 1.314
Kurtosis 3,011515473 35% 1.324
Median 1.350 40% 1.333
Mode 1.381 45% 1.341
Left X 1.243 50% 1.350
Left P 5% 55% 1.358
Right X 1.465 60% 1.367
Right P 95% 65% 1.376
Diff  X 222 70% 1.385
Diff  P 90% 75% 1.396
#Errors 0 80% 1.408
Filter Min 85% 1.421
Filter Max 90% 1.439
#Filtered 0 95% 1.465

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for REQUISITO MWmed /
2009/G8
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Figura 46 – Cenários Simulados utilizando-se o @Risk (e) 
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Simulation Results for
REQUISITO MWmed / 2010 / H8

Statistic Value %tile Value
Minimum 1.175 5% 1.318
Maximum 1.697 10% 1.339
Mean 1.420 15% 1.354
Std Dev 64 20% 1.366
Variance 4071,400297 25% 1.377
Skew ness 0,125568994 30% 1.385
Kurtosis 3,005267897 35% 1.394
Median 1.419 40% 1.403
Mode 1.448 45% 1.411
Left X 1.318 50% 1.419
Left P 5% 55% 1.427
Right X 1.528 60% 1.436
Right P 95% 65% 1.444
Diff X 210 70% 1.453
Diff P 90% 75% 1.463
#Errors 0 80% 1.474
Filter Min 85% 1.486
Filter Max 90% 1.503
#Filtered 0 95% 1.528

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for REQUISITO MWmed /
2010/H8
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Figura 47 – Cenários Simulados utilizando-se o @Risk (f) 
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Simulation Results for
REQUISITO MWmed / 2011 / I8

Statistic Value %tile Value
Minimum 1.263 5% 1.400
Maximum 1.758 10% 1.421
Mean 1.498 15% 1.435
Std Dev 61 20% 1.447
Variance 3665,000181 25% 1.457
Skew ness 0,111795796 30% 1.465
Kurtosis 3,0003961 35% 1.473
Median 1.497 40% 1.482
Mode 1.525 45% 1.489
Left X 1.400 50% 1.497
Left P 5% 55% 1.505
Right X 1.600 60% 1.513
Right P 95% 65% 1.521
Diff X 199 70% 1.529
Diff P 90% 75% 1.539
#Errors 0 80% 1.549
Filter Min 85% 1.561
Filter Max 90% 1.577
#Filtered 0 95% 1.600

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for REQUISITO MWmed /
2011/I8
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Figura 48 – Cenários Simulados utilizando-se o @Risk (g) 
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Simulation Results for
REQUISITO MWmed / 2012 / J8

Statistic Value %tile Value
Minimum 1.357 5% 1.489
Maximum 1.827 10% 1.508
Mean 1.582 15% 1.522
Std Dev 58 20% 1.533
Variance 3306,46393 25% 1.542
Skew ness 0,099418298 30% 1.550
Kurtosis 2,996617613 35% 1.558
Median 1.581 40% 1.566
Mode 1.495 45% 1.573
Left X 1.489 50% 1.581
Left P 5% 55% 1.588
Right X 1.678 60% 1.596
Right P 95% 65% 1.603
Diff X 189 70% 1.611
Diff P 90% 75% 1.620
#Errors 0 80% 1.630
Filter Min 85% 1.641
Filter Max 90% 1.656
#Filtered 0 95% 1.678

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for REQUISITO MWmed /
2012/J8
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Figura 49 – Cenários Simulados utilizando-se o @Risk (h) 

 

5.3 ESTRATÉGIA BÁSICA DE CONTRATAÇÃO 
 

Nesta seção será definida a estratégia básica de contratação de energia que, 

posteriormente, servirá como benchmark de comparação para as estratégias 

definidas pelos outros métodos de otimização. Definiu-se como estratégica básica de 

contratação, a compra no Mega-Leilão da diferença entre a previsão de requisito de 

energia para os anos de 2005 até 2009 e os montantes já contratados (somatório 

dos “pré-contratos”). Conforme indicado na figura a seguir: 
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Estratégia de Contratação

72,5% 52,6% 50,8% 48,3% 46,1% 43,9%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Novos Contratos Pré-Contratos Requisito
 

Figura 50 – Estratégia básica de contratação 

 

Os resultados encontrados para a estratégia Básica de contratação podem 

ser vistos na figura a seguir. 

Variáveis de Decisão

Montantes a comprar - MW med

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
316 245 44 63 60 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0Estratégia de Contratação

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,1% 90,2% 85,4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Novos Contratos Contratos Requisito

Otimizar Compras

 

Figura 51 – Resultado da Estratégia Básica de Contratação 
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Conforme pode ser observado, os montantes estabelecidos pela estratégia 

básica para serem comprados no leilão foram 316; 245; 44; 63 e 60 MW médios 

para os anos de 2005 a 2009, respectivamente. 

As figuras a seguir apresentam os histogramas da distribuição do nível de 

contratação para cada ano, com a adoção da Estratégia básica de contratação. 

 

Simulation Results for
2005 / B5

Statistic Value %tile Value
Minimum -9,48% 5% -3,37%
Maximum 10,95% 10% -2,42%
Mean 0,45% 15% -1,78%
Std Dev 2,33% 20% -1,26%
Variance 0,000541381 25% -0,81%
Skew ness 0,180585817 30% -0,41%
Kurtosis 3,668855676 35% -0,04%
Median 0,00% 40% 0,00%
Mode 0,00% 45% 0,00%
Left X -3,37% 50% 0,00%
Left P 5% 55% 0,34%
Right X 4,51% 60% 0,68%
Right P 95% 65% 1,04%
Diff X 7,88% 70% 1,42%
Diff P 90% 75% 1,83%
#Errors 0 80% 2,29%
Filter Min 85% 2,82%
Filter Max 90% 3,50%
#Filtered 0 95% 4,51%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2005/B5
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Figura 52 – Histogramas da Distribuição do nível de contratação (Est. Básica) (a) 
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Simulation Results for
2006 / C5

Statistic Value %tile Value
Minimum -11,60% 5% -3,97%
Maximum 11,64% 10% -2,87%
Mean 0,57% 15% -2,06%
Std Dev 2,76% 20% -1,43%
Variance 0,000759066 25% -0,88%
Skew ness 0,03870695 30% -0,39%
Kurtosis 3,767078419 35% 0,00%
Median 0,21% 40% 0,00%
Mode 0,00% 45% 0,00%
Left X -3,97% 50% 0,21%
Left P 5% 55% 0,59%
Right X 5,20% 60% 0,97%
Right P 95% 65% 1,35%
Diff X 9,17% 70% 1,74%
Diff P 90% 75% 2,22%
#Errors 0 80% 2,75%
Filter Min 85% 3,34%
Filter Max 90% 4,11%
#Filtered 0 95% 5,20%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2006/C5
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Figura 53 – Histogramas da Distribuição do nível de contratação (Est. Básica) (b) 
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Simulation Results for
2007 / D5

Statistic Value %tile Value
Minimum -13,18% 5% -4,32%
Maximum 12,55% 10% -3,04%
Mean 0,58% 15% -2,20%
Std Dev 2,93% 20% -1,53%
Variance 0,000856427 25% -0,93%
Skew ness -0,055429824 30% -0,43%
Kurtosis 3,803755719 35% 0,00%
Median 0,22% 40% 0,00%
Mode 0,00% 45% 0,00%
Left X -4,32% 50% 0,22%
Left P 5% 55% 0,61%
Right X 5,50% 60% 1,02%
Right P 95% 65% 1,42%
Diff X 9,82% 70% 1,88%
Diff P 90% 75% 2,35%
#Errors 0 80% 2,91%
Filter Min 85% 3,54%
Filter Max 90% 4,31%
#Filtered 0 95% 5,50%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2007/D5
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Figura 54 – Histogramas da Distribuição do nível de contratação (Est. Básica) (c) 
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Simulation Results for
2008 / E5

Statistic Value %tile Value
Minimum -11,44% 5% -3,67%
Maximum 14,91% 10% -2,46%
Mean 1,11% 15% -1,60%
Std Dev 2,95% 20% -0,92%
Variance 0,000868334 25% -0,38%
Skew ness 0,062290905 30% 0,00%
Kurtosis 3,820385733 35% 0,00%
Median 0,85% 40% 0,02%
Mode 0,00% 45% 0,43%
Left X -3,67% 50% 0,85%
Left P 5% 55% 1,23%
Right X 6,13% 60% 1,62%
Right P 95% 65% 2,02%
Diff X 9,80% 70% 2,45%
Diff P 90% 75% 2,92%
#Errors 0 80% 3,46%
Filter Min 85% 4,12%
Filter Max 90% 4,92%
#Filtered 0 95% 6,13%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2008/E5
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Figura 55 – Histogramas da Distribuição do nível de contratação (Est. Básica) (d) 
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Simulation Results for
2009 / F5

Statistic Value %tile Value
Minimum -12,49% 5% -3,59%
Maximum 16,35% 10% -2,32%
Mean 1,12% 15% -1,58%
Std Dev 2,93% 20% -0,91%
Variance 0,000857082 25% -0,37%
Skew ness 0,150132052 30% 0,00%
Kurtosis 3,913214938 35% 0,00%
Median 0,77% 40% 0,00%
Mode 0,00% 45% 0,37%
Left X -3,59% 50% 0,77%
Left P 5% 55% 1,16%
Right X 6,18% 60% 1,57%
Right P 95% 65% 1,98%
Diff X 9,77% 70% 2,43%
Diff P 90% 75% 2,91%
#Errors 0 80% 3,42%
Filter Min 85% 4,07%
Filter Max 90% 4,90%
#Filtered 0 95% 6,18%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2009/F5
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Figura 56 – Histogramas da Distribuição do nível de contratação (Est. Básica) (e) 
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Simulation Results for
2010 / G5

Statistic Value %tile Value
Minimum -9,34% 5% -1,90%
Maximum 13,17% 10% -0,82%
Mean 1,09% 15% -0,12%
Std Dev 1,93% 20% 0,00%
Variance 0,000372689 25% 0,00%
Skew ness 0,419199658 30% 0,36%
Kurtosis 6,104678544 35% 0,75%
Median 1,00% 40% 1,00%
Mode 1,00% 45% 1,00%
Left X -1,90% 50% 1,00%
Left P 5% 55% 1,00%
Right X 4,68% 60% 1,00%
Right P 95% 65% 1,00%
Diff X 6,58% 70% 1,28%
Diff P 90% 75% 1,68%
#Errors 0 80% 2,18%
Filter Min 85% 2,78%
Filter Max 90% 3,50%
#Filtered 0 95% 4,68%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2010/G5
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Figura 57 – Histogramas da Distribuição do nível de contratação (Est. Básica) (f) 
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Simulation Results for
2011 / H5

Statistic Value %tile Value
Minimum -6,95% 5% -1,14%
Maximum 9,30% 10% -0,29%
Mean 0,62% 15% 0,00%
Std Dev 1,05% 20% 0,00%
Variance 0,000109368 25% 0,00%
Skew ness -0,326115622 30% 0,21%
Kurtosis 10,25172791 35% 0,48%
Median 0,92% 40% 0,69%
Mode 1,00% 45% 0,82%
Left X -1,14% 50% 0,92%
Left P 5% 55% 1,00%
Right X 2,04% 60% 1,00%
Right P 95% 65% 1,00%
Diff X 3,18% 70% 1,00%
Diff P 90% 75% 1,00%
#Errors 0 80% 1,00%
Filter Min 85% 1,00%
Filter Max 90% 1,15%
#Filtered 0 95% 2,04%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2011/H5

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

          

 Mean=6,196193E-03 

-0,08 -0,035 0,01 0,055 0,1-0,08 -0,035 0,01 0,055 0,1

 5%  90% 5%
 -,0114  ,0204 

 Mean=6,196193E-03 

 Distribution for 2011/H5

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

          

 Mean=6,196193E-03 

-0,08 -0,035 0,01 0,055 0,1-0,08 -0,035 0,01 0,055 0,1

 5%  90% 5%
 -,0114  ,0204 

 Mean=6,196193E-03 

 

Figura 58 – Histogramas da Distribuição do nível de contratação (Est. Básica) (g) 
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Simulation Results for
2012 / I5

Statistic Value %tile Value
Minimum -4,55% 5% 0,00%
Maximum 5,55% 10% 0,00%
Mean 0,77% 15% 0,14%
Std Dev 0,50% 20% 0,39%
Variance 2,53871E-05 25% 0,60%
Skew ness -1,361850569 30% 0,80%
Kurtosis 15,07143425 35% 0,97%
Median 1,00% 40% 1,00%
Mode 1,00% 45% 1,00%
Left X 0,00% 50% 1,00%
Left P 5% 55% 1,00%
Right X 1,00% 60% 1,00%
Right P 95% 65% 1,00%
Diff X 1,00% 70% 1,00%
Diff P 90% 75% 1,00%
#Errors 0 80% 1,00%
Filter Min 85% 1,00%
Filter Max 90% 1,00%
#Filtered 0 95% 1,00%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2012/I5
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Figura 59 – Histogramas da Distribuição do nível de contratação (Est. Básica) (h) 

 
 

O valor da função das perdas médias, considerando os 1000 cenários de 

demanda simulados, pode ser observado no gráfico a seguir: 
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Simulation Results for
VP - Perdas R$ / D9

Statistic Value %tile Value
Minimum (775.861,1)      5% (116.978,8)      
Maximum 188.767,6        10% (84.755,5)        
Mean (35.467,0)        15% (67.730,6)        
Std Dev 43.821,6          20% (55.475,7)        
Variance 1920331823 25% (46.949,8)        
Skew ness -3,335778917 30% (40.284,2)        
Kurtosis 26,62987021 35% (34.852,1)        
Median (22.150,3)        40% (30.012,3)        
Mode -                  45% (25.862,9)        
Left X (116.978,8)      50% (22.150,3)        
Left P 5% 55% (18.745,3)        
Right X -                  60% (15.964,8)        
Right P 95% 65% (13.263,6)        
Dif f X 116.978,8        70% (10.938,9)        
Dif f P 90% 75% (8.648,6)          
#Errors 0 80% (6.409,8)          
Filter Min 85% (4.184,1)          
Filter Max 90% (1.861,4)          
#Filtered 0 95% -                  

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 22:16
Simulation Stop Time 13/3/2007 22:17

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for VPL - Perdas R$/D9
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Figura 60 – Resultado das perdas esperadas – Estratégia Básica 

 

5.4 ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO UTILIZANDO O RISKOPTIMIZER 
 

Os resultados encontrados pelo RiskOptimizer estão resumidos nas figuras a 

seguir: 
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Variáveis de Decisão

Montantes a comprar - MW med

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
330 259 52 80 89 0 0 0

VPL -                          

0 0 0 0 0 0 0 0Estratégia de Contratação

101,3% 102,5% 103,1% 104,3% 106,2% 101,0% 95,8% 90,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Novos Contratos Contratos Requisito

Otimizar Compras

 

Figura 61 – Resultados do Modelo utilizando o RiskOptimizer 
 

Conforme pode ser observado, os montantes estabelecidos para serem 

comprados no leilão foram gradativamente maiores que os requisitos previstos, 

apresentando os percentuais de 101,3%; 102,5%; 103,1%; 104,3% e 106,2% para 

os anos de 2005 a 2009, respectivamente. Esta compra a maior dos montantes 

previstos se justifica pela possibilidade de uma distribuidora poder reduzir em até 4% 

os montantes dos Contratos de Compra de Energia no Ambiente Regulado 

(CCEAR). 

Assim, a estratégia indicada pelo modelo seria de contratar um pouco mais do 

que o previsto e, caso a demanda permaneça igual ou menor a prevista no momento 

da contratação, a distribuidora pode exercer seu direito de reduzir seus contratos 

para corrigir os desvios. Por outro lado, se a demanda se realizar acima do previsto, 

a distribuída já adquiriu energia suficiente para suprir este aumento. Além disso, esta 

sobrecontratação também se explica pelo fato da perda esperada por sobre 

contratação de energia ser menor do que as penalidades por subcontratação (em 

função dos valores do PLD e do custo de compra definidos), ou seja, é preferível 
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ficar sobrecontratado do que subcontratado. As figuras a seguir apresentam os 

histogramas da distribuição do nível de contratação para cada ano. 

 

Simulation Results for
2005 / B5

Statistic Value %tile Value
Minimum -9,45% 5% -2,16%
Maximum 12,32% 10% -1,20%
Mean 1,54% 15% -0,55%
Std Dev 2,42% 20% -0,02%
Variance 0,00058798 25% 0,00%
Skew ness 0,32589847 30% 0,00%
Kurtosis 3,374976255 35% 0,21%
Median 1,25% 40% 0,56%
Mode 0,00% 45% 0,91%
Left X -2,16% 50% 1,25%
Left P 5% 55% 1,59%
Right X 5,82% 60% 1,94%
Right P 95% 65% 2,30%
Diff X 7,98% 70% 2,69%
Diff P 90% 75% 3,10%
#Errors 0 80% 3,57%
Filter Min 85% 4,11%
Filter Max 90% 4,79%
#Filtered 0 95% 5,82%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2005/B5
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Figura 62 – Histograma do nível de contratação – @Risk (a) 
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Simulation Results for
2006 / C5

Statistic Value %tile Value
Minimum -7,93% 5% -2,44%
Maximum 17,84% 10% -1,40%
Mean 1,81% 15% -0,65%
Std Dev 2,81% 20% -0,05%
Variance 0,000792025 25% 0,00%
Skew ness 0,41215227 30% 0,00%
Kurtosis 3,587101834 35% 0,33%
Median 1,49% 40% 0,70%
Mode 0,00% 45% 1,10%
Left X -2,44% 50% 1,49%
Left P 5% 55% 1,89%
Right X 6,77% 60% 2,28%
Right P 95% 65% 2,70%
Diff X 9,21% 70% 3,13%
Diff P 90% 75% 3,60%
#Errors 0 80% 4,10%
Filter Min 85% 4,72%
Filter Max 90% 5,54%
#Filtered 0 95% 6,77%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2006/C5
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Figura 63 – Histograma do nível de contratação – @Risk (b) 
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Simulation Results for
2007 / D5

Statistic Value %tile Value
Minimum -8,06% 5% -2,83%
Maximum 16,13% 10% -1,69%
Mean 1,65% 15% -0,93%
Std Dev 2,95% 20% -0,32%
Variance 0,000870374 25% 0,00%
Skew ness 0,433006432 30% 0,00%
Kurtosis 3,807812692 35% 0,13%
Median 1,27% 40% 0,53%
Mode 0,00% 45% 0,90%
Left X -2,83% 50% 1,27%
Left P 5% 55% 1,66%
Right X 6,90% 60% 2,05%
Right P 95% 65% 2,46%
Diff X 9,73% 70% 2,89%
Diff P 90% 75% 3,40%
#Errors 0 80% 3,99%
Filter Min 85% 4,66%
Filter Max 90% 5,51%
#Filtered 0 95% 6,90%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2007/D5
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Figura 64 – Histograma do nível de contratação – @Risk (c) 
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Simulation Results for
2008 / E5

Statistic Value %tile Value
Minimum -10,98% 5% -2,64%
Maximum 17,75% 10% -1,50%
Mean 1,88% 15% -0,74%
Std Dev 3,02% 20% -0,17%
Variance 0,000910645 25% 0,00%
Skew ness 0,464350777 30% 0,00%
Kurtosis 3,820050415 35% 0,29%
Median 1,51% 40% 0,72%
Mode 0,00% 45% 1,12%
Left X -2,64% 50% 1,51%
Left P 5% 55% 1,92%
Right X 7,27% 60% 2,35%
Right P 95% 65% 2,78%
Diff X 9,91% 70% 3,23%
Diff P 90% 75% 3,72%
#Errors 0 80% 4,27%
Filter Min 85% 4,93%
Filter Max 90% 5,84%
#Filtered 0 95% 7,27%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2008/E5
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Figura 65 – Histograma do nível de contratação – @Risk (d) 
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Simulation Results for
2009 / F5

Statistic Value %tile Value
Minimum -13,91% 5% -5,79%
Maximum 13,09% 10% -4,35%
Mean -0,34% 15% -3,43%
Std Dev 3,10% 20% -2,73%
Variance 0,000958885 25% -2,16%
Skew ness -0,174376375 30% -1,63%
Kurtosis 3,656616598 35% -1,13%
Median 0,00% 40% -0,68%
Mode 0,00% 45% -0,23%
Left X -5,79% 50% 0,00%
Left P 5% 55% 0,00%
Right X 4,68% 60% 0,10%
Right P 95% 65% 0,53%
Diff X 10,47% 70% 0,98%
Diff P 90% 75% 1,46%
#Errors 0 80% 2,06%
Filter Min 85% 2,72%
Filter Max 90% 3,53%
#Filtered 0 95% 4,68%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2009/F5
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Figura 66 – Histograma do nível de contratação – @Risk (f) 
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Simulation Results for
2010 / G5

Statistic Value %tile Value
Minimum -9,60% 5% -1,81%
Maximum 11,81% 10% -0,51%
Mean 1,57% 15% 0,00%
Std Dev 2,19% 20% 0,01%
Variance 0,000481274 25% 0,54%
Skew ness 0,37946477 30% 1,00%
Kurtosis 4,770172706 35% 1,00%
Median 1,00% 40% 1,00%
Mode 1,00% 45% 1,00%
Left X -1,81% 50% 1,00%
Left P 5% 55% 1,04%
Right X 5,60% 60% 1,40%
Right P 95% 65% 1,79%
Diff X 7,41% 70% 2,20%
Diff P 90% 75% 2,66%
#Errors 0 80% 3,24%
Filter Min 85% 3,82%
Filter Max 90% 4,54%
#Filtered 0 95% 5,60%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 11/3/2007 22:40
Simulation Stop Time 11/3/2007 22:41

Number of Outputs 24
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 12

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2010/G5
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Figura 67 – Histograma do nível de contratação – @Risk (g) 
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Simulation Results for
2011 / H5

Statistic Value %tile Value
Minimum -6,99% 5% -2,08%
Maximum 8,02% 10% -1,16%
Mean 0,34% 15% -0,56%
Std Dev 1,18% 20% -0,07%
Variance 0,000140255 25% 0,00%
Skew ness -1,317042638 30% 0,00%
Kurtosis 7,937684906 35% 0,00%
Median 0,85% 40% 0,27%
Mode 1,00% 45% 0,57%
Left X -2,08% 50% 0,85%
Left P 5% 55% 1,00%
Right X 1,41% 60% 1,00%
Right P 95% 65% 1,00%
Diff X 3,49% 70% 1,00%
Diff P 90% 75% 1,00%
#Errors 0 80% 1,00%
Filter Min 85% 1,00%
Filter Max 90% 1,00%
#Filtered 0 95% 1,41%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 21:22
Simulation Stop Time 13/3/2007 21:22

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2011/H5

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

          

 Mean=3,409858E-03 

-0,08 -0,035 0,01 0,055 0,1-0,08 -0,035 0,01 0,055 0,1

 5%  90% 5%
 -,0208  ,0141 

 Mean=3,409858E-03 

 Distribution for 2011/H5

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

          

 Mean=3,409858E-03 

-0,08 -0,035 0,01 0,055 0,1-0,08 -0,035 0,01 0,055 0,1

 5%  90% 5%
 -,0208  ,0141 

 Mean=3,409858E-03 

 

Figura 68 – Histograma do nível de contratação – @Risk (h) 
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Simulation Results for
2012 / I5

Statistic Value %tile Value
Minimum -4,55% 5% -0,22%
Maximum 4,59% 10% 0,00%
Mean 0,64% 15% 0,00%
Std Dev 0,59% 20% 0,14%
Variance 3,43226E-05 25% 0,37%
Skew ness -2,378585251 30% 0,54%
Kurtosis 13,77172088 35% 0,67%
Median 0,97% 40% 0,78%
Mode 1,00% 45% 0,88%
Left X -0,22% 50% 0,97%
Left P 5% 55% 1,00%
Right X 1,00% 60% 1,00%
Right P 95% 65% 1,00%
Diff X 1,22% 70% 1,00%
Diff P 90% 75% 1,00%
#Errors 0 80% 1,00%
Filter Min 85% 1,00%
Filter Max 90% 1,00%
#Filtered 0 95% 1,00%

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 21:22
Simulation Stop Time 13/3/2007 21:22

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for 2012/I5
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Figura 69 – Histograma do nível de contratação – @Risk (i) 

 

Conforme pode observado nos gráficos acima, a distribuição do nível de 

contratação anual ficou mais concentrada dentro da faixa de repasse integral entre 

0% e 3% de sobras (equivalente ao nível de contratação entre 100% e 103%, 

respectivamente). Não obstante, a distribuição do VPL das perdas anuais esperadas 

pela adoção da estratégia de contratação indicada pelo RiskOptimizer, apresentou 

resultados consideravelmente melhores daqueles apresentados pela estratégia 

básica, conforme pode ser observado pela comparação da figura a seguir com a 

figura 60. 

 



 119

Simulation Results for
VP - Perdas R$ / D9

Statistic Value %tile Value
Minimum (682.333,0)      5% (102.473,2)      
Maximum 254.138,3        10% (78.312,4)        
Mean (33.847,7)        15% (62.978,1)        
Std Dev 37.017,4          20% (53.213,8)        
Variance 1370290747 25% (45.718,6)        
Skew ness -2,612575793 30% (39.904,7)        
Kurtosis 22,10250741 35% (35.309,3)        
Median (23.883,5)        40% (30.890,8)        
Mode -                  45% (27.308,6)        
Left X (102.473,2)      50% (23.883,5)        
Left P 5% 55% (20.955,6)        
Right X (136,9)             60% (18.327,8)        
Right P 95% 65% (15.644,2)        
Diff X 102.336,4        70% (13.119,7)        
Diff P 90% 75% (10.630,3)        
#Errors 0 80% (8.187,7)          
Filter Min 85% (5.607,7)          
Filter Max 90% (2.986,6)          
#Filtered 0 95% (136,9)             

Summary Information

Summary Statistics

Simulation Duration 00:00:19
Random Seed 1

Simulation Start Time 13/3/2007 21:22
Simulation Stop Time 13/3/2007 21:22

Number of Outputs 25
Sampling Type Latin Hypercube

Number of Iterations 10000
Number of Inputs 13

Workbook Name Simulador- Mega Leilão (@
Number of Simulations 1

 Distribution for VPL - Perdas R$/D9
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Figura 70 – Resultado das perdas esperadas - RiskOptimizer 

 

 

5.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Conforme pôde ser observado, os resultados apresentados pelo 

RiskOptimizer apresentou resultados consideravelmente melhores do que a 

Estratégia Básica. 
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Tabela 11 – Comparação dos resultados:Estratégia básica x RiskOptimizer 

 

Estratégia 2005 2006 2007 2008 2009
Básica 316 245 44 63 60
RiskOptimizer 330 259 52 80 89

MW méd

 

 
Comparando-se o resultado esperado para o requisito de energia em 2005 e 

o realizado, encontramos em erro percentual de 0,6%, conforme pode ser observado 

na figura a seguir. 
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Figura 71 – Comparação entre o Requisito Real e o Previsto 

 

Assim, se os montantes indicados na tabela 4 tivessem sido efetivamente 

adquiridos o nível de contratação apurado em 2005 seria aquele apresentado na 

tabela e na figura a seguir: 

 

Tabela 12 – Eficácia das estratégias em 2005 

Básica RiskOptimizer
Requisito 1.138,7           1.138,7            
Contratos 1.147,8           1.162,2            
% Contratação 0,80% 2,06%  
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Figura 72 – Eficácia dos Modelos em 2005 

 

Ou seja, ambas as estratégias apresentaram resultados satisfatórios em 

2005, ficando o nível de contratação dentro do limite permitido de repasse as tarifas 

de 100% a 103%, e, portanto, não onerando a distribuidora com qualquer 

penalidade.Tal desempenho se deve muito a acurácia do modelo de previsão que foi 

bem elevada. 

Por outro lado, o requisito realizado em 2006 foi de 1.185 MW.médios e 

assim, o nível de contratação apurado para cada uma das estratégias seria aquela 

apresentada na tabela a seguir: 

 

Tabela 13 – Eficácia das estratégias em 2006 

Básica RiskOptimizer
Requisito 1.185,2           1.185,2            
Contratos 1.182,7           1.212,0            
% Contratação -0,21% 2,26%  

 
Pode-se observar resultados satisfatórios para o modelo de previsão, no 

entanto, a estratégia básica já não foi capaz de impedir uma subcontratação para 

2006. Já a estratégia definida pelo RiskOptimizer ainda apresenta resultados dentro 

da faixa de repasse integral,numa posição mais confortável para a distribuidora. 
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 6. CONCLUSÕES 

Este capítulo tem como objetivo descrever as conclusões obtidas com a 

aplicação do modelo teórico desenvolvido ao caso da Ampla, bem como sugerir 

propostas para trabalhos a serem realizados futuramente. 

 

6.1 CONCLUSÕES GERAIS 
 

Conforme proposto no item 1.4, Objetivo, foram estudados os benefícios para 

a distribuidora de Energia Elétrica Ampla Energia e Serviços S.A, com a adoção de 

uma política de compra de energia nos leilões do Ambiente de Contratação 

Regulada, que busque minimizar as penalidades esperadas por ineficiência na 

contratação de energia. 

Por meio da aplicação do modelo de otimização combinada com simulação 

foram determinados os montantes ótimos a serem adquiridos no Mega-Leilão e, em 

seguida, foram verificados os resultados esperados resultantes desta contratação. 

Por fim, os resultados dos modelos foram comparados com os dados reais 

verificados em 2005 e 2006, mensurando a acurácia do modelo. 

 

6.2 CONCLUSÕES EM RELAÇÃO AO ESTUDO REALIZADO 
 

O método de otimização empregado, Genetic Algorithms (RiskOptimizer) 

apresentou resultados significativamente melhores do que a estratégia básica. 

Ainda, assim, a Estratégia Básica não se saiu tão mal, devido a boa acurácia do 
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modelo de previsão. Mesmo assim, ficou evidente o ganho de eficiência na 

estratégia otimizada. 

O modelo otimizado indicou uma contratação maior do que os requisitos 

previstos para os anos futuros. Esta sobrecontratação crescente para os anos 

futuros se justifica, pois o modelo de otimização esta buscando tirar “o melhor 

proveito” da opção que a distribuidora possui de reduzir seus contratos. Assim, a 

tabela a seguir apresenta os índices de sobrecontratação previstos para os anos 

futuros.  

Tabela 14 – Índices de Sobrecontratação indicados 

Software 2005 2006 2007 2008 2009
Básica 100% 100% 100% 100% 100%
RiskOptimizer 101% 102% 103% 104% 106%

Nível de Contratação

 

 
Ainda que, o Algoritmo Genético não garanta que a melhor solução foi 

encontrada e sim, que a população de soluções viáveis tende a se aproximar do 

melhor resultado (evoluir) até que alguma condição seja alcançada, os resultados 

encontrados podem ser considerados satisfatórios. No trabalho em questão a 

condição de parada do processo de otimização foi de que não houvesse nenhuma 

mudança maior do que 0,1% nas últimas 500 simulações. Assim, depois de 2:11:32 

o RiskOptimizer apresentou os resultados demonstrados na tabela acima.  

 

6.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Algumas questões relevantes para o setor elétrico, em especial para as 

distribuidoras, não foram abordadas pelo presente trabalho, mas que podem trazer 

contribuições para enriquecer a literatura sobre a Comercialização de energia no 

Setor elétrico. Neste sentido, destacam-se os seguintes estudos para trabalhos 

futuros: 

− Transformar o modelo de otimização, num modelo de otimização multi-

objetivo, onde, além do objetivo de minimizar as penalidades esperadas 

por uma distribuidora em função da compra de energia, poder-se-ia 
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também, minimizar o custo total de compra de energia a ser repassado ao 

consumidor cativo. Assim, para minimizar o custo repassável as tarifas dos 

consumidores finais, as Distribuidoras deveriam preferir adquirir energia 

nos leilões de preços mais baixos, que, teoricamente, são aqueles que 

comercializam energia de empreendimentos existentes. 

− Adequar o modelo desenvolvido neste trabalho para ser aplicado em 

qualquer leilão de energia do Ambiente de Contratação Regulada seja de 

energia existente, seja de energia nova. Para tanto, são necessárias 

pequenas alterações, apenas para captar as especificidades de cada tipo 

de leilão. 
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8. GLOSSÁRIO 

 
Agente autoprodutor: o titular de concessão, permissão ou autorização para produzir 
energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo. 
 
Agente de distribuição: o titular de concessão, permissão ou autorização de serviços 
e instalações de distribuição para fornecer energia elétrica a consumidor final 
exclusivamente de forma regulada. 
 
Agente vendedor: o titular de concessão, permissão ou autorização do poder 
concedente para gerar, importar ou comercializar energia elétrica. 
 
Ambiente de Contratação Regulada (ACR): o segmento do mercado no qual se 
realizam as operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes 
vendedores e agentes de distribuição, precedidas de licitação, ressalvados os casos 
previstos em lei, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. 
 
Ambiente de Contratação Livre (ACL): o segmento do mercado no qual se realizam 
as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais 
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização 
específicos. 
 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): órgão normativo e fiscalizador dos 
serviços de energia elétrica, instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, regulamentada pelo Decreto nº 2.335, de 06 de outubro de 1997. 
 
Ano-base “A”: o ano de previsão para o início do suprimento da energia elétrica 
adquirida pelos agentes de distribuição por meio dos leilões de que trata este 
Decreto. 
 
Ano “A – 1”: o ano anterior ao ano-base “A” em que se realizam os leilões de compra 
de energia elétrica. 
 
Ano “A – 3”: o terceiro ano anterior ao ano-base “A” em que se realizam os leilões de 
compra de energia elétrica. 
 
Ano “A – 5”: o quinto ano anterior ao ano-base “A” em que se realizam os leilões de 
compra de energia elétrica. 
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Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, sob autorização do Poder Concedente e regulação e 
fiscalização pela ANEEL, instituída nos termos do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004, com a finalidade de 
viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional – 
SIN. 
 
Consumidor livre: é aquele que, atendido em qualquer tensão, tenha exercido a 
opção de compra de energia elétrica, conforme as condições previstas nos arts. 15 e 
16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 
 
Consumidor potencialmente livre: é aquele que, atendido em qualquer tensão, não 
tenha exercido a opção de compra, a despeito de cumprir as condições previstas 
nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995. 
 
Contrato de Compra de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR): Contrato bilateral 
celebrado entre cada agente vendedor vencedor dos leilões de energia proveniente 
de empreendimentos de geração novos ou existentes e todos os agentes de 
distribuição compradores. 
 
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD): processo de realocação, 
entre AGENTES DISTRIBUIDORES, de sobras e déficits de montantes de energia 
contratados no ACR. 
 
Mercado de Curto Prazo: segmento do mercado onde são comercializadas as 
energias elétricas não contratadas bilateralmente e as diferenças entre os montantes 
de energia elétrica registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração 
ou consumo efetivamente atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 
 
Nível de Contratação: cálculo da razão entre o somatório de todos os contratos 
vigentes em um ano e o total do Requisito de Energia do mesmo ano. 
 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS): criado nos termos da Lei nº 9.648/98. 
 
Regras de Comercialização: conjunto de regras comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL e de cumprimento obrigatório pelos agentes 
participantes do mercado. 
 
Requisito de Energia: montante de energia que deve ser atendido pela distribuidora 
através de contratos registrados na ANEEL. 
 
Composto pelas seguintes parcelas: Mercado Cativo + Perdas Internas (Técnicas e 
Comerciais) + Contrato de Venda de energia para outra distribuidora (CENF) + 
Perdas na Rede Básica (Transmissão). 
 
Sistema Interligado Nacional (SIN): conjunto de instalações e equipamentos 
responsáveis pelo suprimento de energia elétrica das regiões do país interligadas 
eletricamente. 
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Valor Anual de Referência (VR): Valor máximo de repasse às tarifas estabelecido 
pela ANEEL. Este valor também é utilizado na definição do custo unitário da 
penalidade por subcontratação através da seguinte fórmula: Máximo (VR; PLD). 
 
 

 


