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Capítulo VIII

Bases regulatórias da energia 
assegurada das usinas hidroelétricas

 Visando um melhor entendimento do presente 

artigo, que discute os aspectos regulamentares da 

máxima produção de energia que pode ser mantida 

quase continuamente pelas Usinas Hidroelétricas 

(UHEs) ao longo dos anos, há que se salientar que, 

apesar de o parque gerador brasileiro ter expressiva 

base hidráulica, capta afluências naturais de 

elevada aleatoriedade. 

 O histórico de vazões atualmente utilizado 

para as usinas hidroelétricas do sistema nacional é 

composto por dados verificados ao longo de 70 anos, 

segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel). Com base neste histórico, juntamente 

com recursos estatísticos, há a possibilidade de 

serem simuladas outras inúmeras sequências de 

vazões para cada usina, admitindo-se o risco do 

não atendimento à carga, ou seja, em determinado 

percentual dos anos simulados, permite-se que haja 

racionamento dentro do limite considerável para o 

sistema. Na regulamentação atual, este risco é de 

5%.

 As vazões dos rios brasileiros não são 

condicionadas a processos regulares, decorrendo 

deste fato a necessidade da construção de 

reservatórios de grande capacidade de acumulação 

para atenuar os efeitos da variação destas afluências 

sobre a disponibilidade de energia. 

 Assim, a determinação da energia assegurada 

independe da geração real. Está associada às 

condições no longo prazo que cada UHE pode 

fornecer ao sistema, assumindo um critério 

específico de risco do não atendimento do mercado, 
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considerando-se principalmente a variabilidade 

hidrológica à qual a usina está submetida.

 O Decreto nº 2.665/98, alterado em seu artigo 

21 pelos Decretos nº 3653, de 07 de novembro de 

2000, e nº 5287/04, conceitua ‘energia assegurada’ 

para fins legais, assim como estabelece os 

mecanismos de revisão destes valores, como segue:

Art. 21. A cada usina hidrelétrica corresponderá 

um montante de energia assegurada, mediante 

mecanismo de compensação da energia 

efetivamente gerada. (Redação dada pelo 

Decreto nº 3.653, de 7 de novembro de 2000)

§ 1o (Revogado pelo Decreto nº 5.287, de 2004)

§ 2º Considera-se energia assegurada de cada 

usina hidrelétrica participante do MRE a fração a 

ela alocada da energia assegurada do sistema, na 

forma do disposto no caput deste artigo. 

§ 3º A energia assegurada relativa a cada usina 

participante do MRE, de que trata o parágrafo 

anterior, constituirá o limite de contratação para 

os geradores hidrelétricos do sistema, nos termos 

deste regulamento. 

§ 4º O valor da energia assegurada alocado a 

cada usina hidrelétrica será revisto a cada cinco 

anos, ou na ocorrência de fatos relevantes. 

§ 5º As revisões de que trata o parágrafo anterior 

não poderão implicar redução superior a 5% do 

valor estabelecido na última revisão, limitadas as 

reduções, em seu todo, a 10% do valor de base, 

constante do respectivo contrato de concessão, 
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durante a vigência deste. 

§ 6º A alocação da energia assegurada, de que trata o caput, 

e as revisões previstas nos §§ 4º e 5º, propostas, em conjunto 

pelo GCOI e GCPS e seus sucessores, serão homologadas 

pela Aneel. 

 No cálculo da energia assegurada, são desconsiderados 

os períodos em que a usina permanece sem produzir energia 

por motivos de manutenções programadas e paradas de 

emergência. Considera-se energia assegurada de cada UHE 

a fração a ela alocada da energia garantida ao sistema. 

Esta operação cooperativa do parque gerador brasileiro foi 

historicamente adotada visando garantir o uso eficiente de 

recursos energéticos no país.

 Com a introdução da competição no segmento de geração 

de energia e o aumento gradual de agentes, optou-se pela 

manutenção da operação centralizada das centrais geradoras 

hidroelétricas, visando à otimização do uso dos reservatórios e 

à operação com mínimo custo do sistema.

 A contabilização do Mecanismo de Realocação de Energia 

(MRE) é uma importante aplicação dos valores de energia 

assegurada. O MRE é um mecanismo financeiro, que objetiva 

compartilhar os riscos hidrológicos que afetam os geradores, 

na busca de garantir a otimização dos recursos hidrelétricos 

interligados. 

 Encontra-se estabelecido nas alterações realizadas pelos 

Decretos nºs 3653/2000 e 4550/02 no Decreto nº 2.665/98, 

em especial em seu artigo 21, o regramento deste mecanismo, 

consoante transcrição a seguir:

Do Mecanismo de Realocação de Energia

Art. 20. As regras do MAE deverão estabelecer o mecanismo 

de Realocação de Energia (MRE), do qual participarão as 

usinas hidrelétricas com o objetivo de compartilhar entre 

elas os riscos hidrológicos. (Redação dada pelo Decreto nº 

3.653, de, 7 de novembro de 2000)

§ 1o O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

avaliará, mediante critérios aprovados pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), quais as usinas que deverão 

ser despachadas centralizadamente. (Redação dada pelo 

Decreto nº 3.653, de, 7 de novembro de 2000)

§ 2º (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 4.550, de 

30.12.2002)

§ 3º As regras de natureza contábil do MRE, relativas à 

redistribuição dos créditos e débitos de geração entre usinas 

de sua abrangência, deverão levar em conta a existência de 

áreas de mercado. 

 Este mecanismo objetiva garantir que todos os geradores 
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lhes foi atribuída, independentemente de sua produção real de 

energia, desde que as usinas integrantes do MRE tenham gerado 

energia suficiente para tanto. Em suma, por meio do MRE, a 

energia produzida é contabilmente distribuída, transferindo 

o excedente daqueles que geraram além de sua energia 

assegurada para aqueles que geraram abaixo por imposição do 

despacho centralizado do sistema.

 A energia gerada pelo MRE pode ser maior, menor ou 

igual ao total de energia assegurada das usinas participantes 

do MRE. Assim, sendo a soma da energia gerada pelas usinas 

maior ou igual à soma das suas energias asseguradas haverá 

um excedente de energia, denominado energia secundária, 

que também será realocado entre os geradores;

 No entanto, sendo a soma da energia gerada pelas usinas 

menor que a soma das suas energias asseguradas, não haverá 

energia suficiente para que todos os geradores recebam a 

totalidade da energia assegurada. Assim, será calculado para 

cada gerador, na proporção da sua energia assegurada, um 

novo valor de energia disponível, apenas para efeito do MRE.

 Além da importância para a confiabilidade de suprimento 

e expansão eficiente, os valores de energia assegurada têm 

grande importância comercial, pois constituem a quantidade 

máxima de energia que o gerador pode comprometer (volumes 

médios anuais) com contratos de longo prazo.

 O cálculo de energia assegurada para UHEs despachadas 

centralizadamente, ou seja, aquelas usinas que por sua 

importância, capacidade e localização no sistema elétrico, 

necessitam da coordenação do ONS, até meados de 2004, era 

feito em conjunto pelo Comitê Coordenador do Planejamento 

da Expansão dos Sistemas Elétricos (CCPE) e o ONS. 

 Já para as Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs), o 

valor era calculado pela Aneel, consoante metodologia 

estabelecida pela Resolução Aneel nº 169/01, objetivando 

garantir o respeito ao princípio da isonomia entre os diferentes 

agentes de geração hidrelétrica, no âmbito do extinto Mercado 

Atacadista de Energia Elétrica (MAE), quanto aos aspectos de 

risco hidrológico.

 Sobreveio, em 30 de julho do mesmo ano, a publicação 

do Decreto nº 5.163/04, transferindo ao Ministério de Minas e 

Energia (MME) a responsabilidade sobre as definições de forma 

de cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração 

e à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) a execução do 

cálculo da garantia física, como expressa o art. 4º do Decreto 

supracitado, transcrito a seguir:

Art. 4º O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 

deverá propor critérios gerais de garantia de suprimento, com 

vistas a assegurar o adequado equilíbrio entre confiabilidade 

de fornecimento e modicidade de tarifas e preços. 

§ 1º O Ministério de Minas e Energia, mediante critérios de 

garantia de suprimento propostos pelo CNPE, disciplinará a 

forma de cálculo da garantia física dos empreendimentos de 

geração, a ser efetuado pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), mediante critérios gerais de garantia de suprimento.

 Por intermédio da Resolução nº 352 da Aneel, de 22 

de julho de 2003, foram estabelecidas as condições para 

implantação do sistema de verificação do lastro de contratos 

de venda de energia elétrica, registrados no MAE, conforme 

diretriz estabelecida no art. 5º da Resolução nº 249, de 11 de 

agosto de 1998, em que as concessionárias de serviço público 

de distribuição devem cumprir limites para o total de energia 

adquirida no curto prazo, conforme determinado pelo Decreto 

nº 4.562, de 31 de dezembro de 2002; e considerando-se 

as condições para implementação do limite mínimo de 

contratação de energia elétrica pelos agentes participantes do 

MAE estabelecidas na Resolução nº 91, de 27 de fevereiro de 

2003, inclusive determinando a consideração dos contratos de 

compra com duração igual ou superior a seis meses para o 

cumprimento do referido limite.

 Assim, houve a associação do termo garantia física de 

usinas hidroelétricas participantes do MRE ao termo energia 

assegurada, consoante artigo 1º, parágrafo 7º, da Resolução 

Aneel 

nº 352/2003.

Art. 1º. Estabelecer, nos termos desta Resolução, as condições 

para implementação da sistemática de verificação do lastro 

de contratos de venda de energia elétrica, registrados no 

Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), conforme 

diretriz estabelecida no art. 5º da Resolução nº 249, de 11 

de agosto de 1998.

§ 1º Os contratos de venda de energia elétrica registrados 

no MAE deverão ser lastreados em 100% por garantia física 

de usinas próprias e/ou por contratos de compra de energia, 

estes também registrados no MAE, descontada a respectiva 

carga verificada em todos os submercados;

...

§ 7º Para fins de cumprimento do disposto no § 1º, os 

agentes deverão observar o seguinte:

I - as usinas que participam do Mecanismo de Realocação de 

Energia (MRE) têm a garantia física com base na respectiva 

energia assegurada sazonalizada;

II - as pequenas centrais hidrelétricas não pertencentes ao 

MRE terão a garantia física com base na energia efetiva 

gerada;

III - as usinas termelétricas não despachadas 

centralizadamente e não pertencentes ao MRE terão a 

garantia física definida com base na energia efetiva gerada.
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 No que tange à definição dos montantes de garantia física dos 

empreendimentos de geração de energia, a Portaria Ministerial nº 303, de 

18 de novembro de 2004, definiu e aprovou a metodologia, as diretrizes 

e o processo para implantação da garantia física das usinas do Sistema 

Interligado Nacional (SIN), estendendo a vigência até 31 de novembro de 

2014 dos valores de energia assegurada dos empreendimentos de geração 

homologados até 18 de novembro de 2004, conforme seu artigo 1º, parágrafo 

2º:

Art. 1º Definir, nos termos do § 2º do art. 2º e do § 1º do art. 

4º do Decreto nº 5.163, de 2004, conforme critérios gerais 

de garantia de suprimento, os montantes da garantia física 

dos empreendimentos de geração de energia elétrica.

§ 2º A garantia física dos empreendimentos de geração 

hidrelétrica, exceto Itaipu Binacional, será o valor vigente na 

data de publicação desta Portaria, estabelecido pela Aneel, 

a título de energia assegurada, até 31 de dezembro de 2014.

 Há, ainda, inserida na referida Portaria a metodologia para 

a implantação da garantia física das demais usinas do Sistema 

Interligado Nacional.

 Com efeito, no que se refere à questão da conexão interligada 

do sistema elétrico nacional, todo parque gerador hidráulico 

explorado de forma integrada proporciona capacidade de 

produção de energia elétrica superior à simples agregação 

das capacidades individuais. O aumento de eficiência, obtido 

pela programação conjunta da produção de energia das 

usinas do sistema e da realocação da energia, além de evitar 

vertimentos de água de cada usina em separado, preserva o 

armazenamento e alturas de queda de água do sistema como 

um todo. A interligação de sistemas elétricos traz em seu bojo, 

afora as vantagens apontadas anteriormente a todos que dele 

participam, vantagens destacadas, como a confiabilidade, a 

flexibilidade, a economia e a segurança. 
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