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RESUMO 

 

No que diz respeito à forma na qual as concessões são tratadas, a reestruturação do 
Setor Elétrico Brasileiro foi conduzida inicialmente pela Medida Provisória nº 579 de 
11 de setembro de 2012 e posteriormente reformulada pela Medida Provisória 
nº 688 de 18 de agosto de 2015. As principais alterações promovidas foram nas 
regras de comercialização da energia gerada, bem como na forma como as usinas 
hidráulicas passaram a ser remuneradas. As usinas hidrelétricas, com investimentos 
já amortizados e/ou com as suas concessões a vencer, passam a ser inseridas no 
Ambiente de Contratação Regulado (ACR) como cotistas, mediante contratação 
compulsória de parte da sua garantia física pelas distribuidoras. O gerador pode 
comercializar a parte que sobra da sua garantia física no Ambiente de Contratação 
Livre (ACL). Portanto, os agentes de geração passaram a ter a sua garantia física 
dividida e remunerada de forma diferente. A parcela destinada ao ACR passa a ser 
remunerada pelo do Custo de Melhorias da Gestão dos Ativos de Geração (GAG-
melhorias) e a parcela destinada ao ACL passa a ser comercializada livremente. 
Nesse novo ambiente, a obrigação pela qualidade na prestação do serviço é de 
responsabilidade do gerador e para garantir a forma como os investimentos 
passaram a ser remunerados, a Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece os 
valores do GAG-melhorias. Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo 
identificar o montante da receita oriunda do GAG-melhorias, para ter ciência se ele é 
suficiente para fazer frente aos investimentos em melhorias, nas usinas atingidas 
pela Medida Provisória nº 688. O estudo desenvolvido leva em consideração a idade 
que as usinas apresentam no momento em que forem licitadas nos novos leilões de 
energia e representa um risco que pode ter um impacto significativo nos resultados 
operacionais e financeiros dos empreendimentos no momento em que a sua 
garantia física migrar para esse novo ambiente. Para desenvolver o presente estudo 
foi necessário a elaboração de um método de cálculo que leva em conta a projeção 
das receitas e a estimativa dos investimentos necessários. O método desenvolvido 
foi aplicado em uma usina hidrelétrica licitada no leilão nº 12 de 2015, o primeiro sob 
o regime da Medida Provisória nº 688. A usina escolhida foi a Governador Parigot de 
Souza (GPS), localizada no estado do Paraná e que está sob a concessão da Copel 
Geração e Transmissão S/A até o ano de 2045. Os resultados obtidos demonstram 
que a receita oriunda do GAG-melhorias, para a usina de GPS, apresenta-se 
suficiente para fazer frente aos investimentos estimados em melhorias, garantindo 
assim a qualidade do serviço a ser prestado. 

 

Palavras-chave: GAG-melhorias. Medida Provisória nº 579. Medida Provisória 

nº 688. Receitas das Usinas. Custos em Melhorias. 

  



ABSTRACT 

 

Concerning the way the concessions are considered, the restructuring of the 
Brazilian Electric Sector was initially conducted by Provisional Measure number 579 
of September 11, 2012 and later reformulated by Provisional Measure number 688 of 
August 18, 2015. The principal modifications promoted were in the commercialization 
rules of the energy generated, as well as in the way in which the hydroelectric power 
plants started to be remunerated. The hydroelectric power plants, with investments 
already amortized and / or with their concessions to be due, pass be inserted in the 
Regulated Contracting Environment (ACR) as quota holders, through compulsory 
contracting of part of their physical guarantee by the distributors. The generator can 
market the excess part of its physical guarantee in the Free Contracting Environment 
(ACL). Therefore, the agents of generation have come to have their physical 
guarantee divided and remunerated differently. The parcel destined to ACR goes by 
remunerated by the Cost of Improvements of the Management of the Generation 
Assets (GAG-improvements) and the parcel destined to the ACL will be freely traded. 
In this new environment the responsibility for the quality of the service developed is 
responsibility of the generator and to guaranty the way the investments will be 
remunerated  the National Agency of Electrical Energy establishes the values of the 
GAG-improvements. So, in view of the above, the objective of the present work is to 
identify the amount of revenue from GAG-improvements, to be aware of whether it is 
sufficient to cover investments in improvements, in the power plants affected by 
Provisional Measure number 688. The study takes into account the age that the 
power plants present at the time they when they are tendered in the new energy 
auctions and represents a risk that can have a significant impact on the operational 
and financial results of the investments when their physical guarantee migrates to 
this new environment. In order to develop the present study it was necessary to 
elaborate a calculation method that takes into account the projection of revenues and 
the estimation of the necessary investments. The developed method was applied in a 
hydroelectric power plant tendered in the auction 12, 2015, the first one under the 
regime of Provisional Measure number 688. The power plant chosen was the 
Governor Parigot de Souza, located in the state of Paraná and under the concession 
of Copel Geração e Transmissão S/A up to the year of 2045. The obtained results 
demonstrates that the revenues coming from GAG- improvements to the GPS power 
plant, will be enough to face the necessary investments this way guarantying the 
quality of the service to be provided. 
 
Keywords: GAG- improvements. Provisory Measure number 579. Provisory Measure 

number 688. Revenue of the power plants. Costs in the improvements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 A promulgação da Medida Provisória MP nº 579 de 2012 (Brasil, 2012), 

posteriormente convertida na Lei nº 12.783 de 2013 (Brasil, 2013) impôs novas 

condições ao Setor Elétrico Brasileiro (SEB). Entre as novidades apresentadas, a 

que traz maior impacto ao setor é a criação do regime de cotas aplicado às usinas 

com concessões por vencer e que não poderiam ser renovadas dentro do marco 

legal existente até então. Em 18 de agosto de 2015, foi publicada a Medida 

Provisória nº 688 (Brasil, 2015), posteriormente convertida na Lei nº 13.203 de 2015 

(Brasil, 2015) que instituiu a bonificação pela outorga desses empreendimentos, 

alterando assim a Lei nº 12.783 de 2013 (Brasil, 2013). A bonificação pela outorga 

refere-se à maneira como as empresas vencedoras dos leilões de energia, nos quais 

são licitados os empreendimentos já amortizados, poderão reaver os investimentos 

ofertados como lance nos mesmos. Uma parcela da energia produzida pela usina 

poderá ser vendida no Ambiente de Contratação Livre (ACL), enquanto o residual 

deverá ser destinado ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde estão as 

empresas distribuidoras de energia. 

 As concessionárias sujeitas ao novo regime passam a ter então a sua 

receita baseada na Receita Anual de Geração (RAG) que corresponde a 70% da 

sua garantia física para operar e manter o empreendimento de geração e os 30% 

restantes poderão ser comercializado livremente. Os agentes de geração 

necessitam conhecer a fundo o assunto, principalmente na fase de preparação para 

participar de licitações de empreendimentos novos ou já existentes, ou ainda após a 

obtenção das concessões das usinas sob o novo regime. 

 Em 25 de novembro de 2015 a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) realizou o leilão nº 12 de 2015, o primeiro sob o regime da MP nº 688 de 

2015 (Brasil, 2015). Para dar subsídios à realização do leilão, a ANEEL emitiu a 

Nota Técnica NT nº 210 de 2015 (ANEEL, 2015c), de 06 de outubro de 2015, em 

complemento a NT nº 105 de 2015 (ANEEL, 2015b), de 24 de setembro de 2015, 

que tem por objeto esclarecer e regulamentar as questões econômicas do mesmo. 

Os principais pontos considerados é a transferência de todas as remunerações de 

investimentos em melhorias para o Valor Teto do Custo de Gestão dos Ativos de 
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Geração (GAG-teto), para garantir o equilíbrio econômico-financeiro das 

concessões. Os investimentos em aumento da capacidade são custeados pelo 

Custo de Ampliação da Gestão dos Ativos de Geração (GAGAmp) que compreendem 

a instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalação de geração 

existente ou a adequação dessa instalação, com o objetivo do aumento da 

capacidade de geração, ficaram a parte dessa conta. Vale ressaltar que os 

procedimentos para a realização de investimentos em melhorias custeados pelo 

Custo de Melhorias da Gestão dos Ativos de Geração (GAG-melhorias) são os 

descritos na Resolução Normativa REN nº 642 de 16 de dezembro de 2014. 

 Com estas regras definidas, o gerador tem à sua disposição uma parcela de 

sua receita para investir em melhorias e pode utilizar os recebíveis como garantia 

contratual na tomada de empréstimos junto às instituições financeiras. 

 Adicionalmente, é importante frisar que os modelos conceituais existentes, 

tais como o Newave e o Decomp, modelos da cadeia de despacho hidrotérmico do 

setor elétrico, não contemplam a inserção das empresas geradoras neste novo 

ambiente, com receitas oriundas tanto do ambiente regulado como do ambiente livre. 

Esses modelos buscam a precificação do custo futuro da energia levando em conta 

o atendimento da carga e a oferta de geração, independentemente do tipo de fonte, 

priorizando as mais baratas e a estabilização elétrica como um todo, não 

considerando as questões de mercado. 

 Outro ponto importante a ser considerado é a questão da penalização que 

estão sujeitas as usinas geradoras regidas pela Lei nº 13.203 de 2015 (Brasil, 

2015b) no caso da indisponibilidade de suas unidades. Estas penalidades estão 

definidas nos Procedimentos de Rede (PRORET) do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS). 

 As usinas já amortizadas apresentam uma vida útil que pode estar chegando 

ao seu fim, pois algumas estão em operação comercial há mais de quarenta anos. 

Mendes (2011) entende por vida útil “[...] o intervalo de tempo que começa quando o 

sistema entra em serviço e termina quando a taxa de falhas se torna inaceitável ou 

quando o sistema é considerado irreparável por motivos técnicos ou econômicos”, 

considerando ainda que “o fim de vida útil do sistema está associado ao 

envelhecimento ou desgaste excessivo”. Por esse motivo, ao longo dos próximos 

anos serão necessários elevados investimentos para manter essas usinas 

produzindo e, consequentemente, garantindo a estabilidade do setor. 
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Etapa 1 

• Levantamento dos dados para o desenvolvimento da metodologia, entre outros: 
• Legislação pertinente 
• Penalidades por indisponibilidade 
• Montantes do GAG-melhorias 

Etapa 2 

• Obter a relação entre taxa de indisponibilidade e o GAG-melhorias: 
• Investigar os Procedimento de Rede (ONS) 
• TEIF e TEIP das usinas amortizadas 

Etapa 3 

• Desenvolvimento da método de avaliação de investimentos para a tomada de decisão 
em empreendimentos de geração: 

• Técnicas de análise de investimento 
• Orçamentação de equipamentos e parte civil das usinas 

Etapa 4 
• Aplicar o método desenvolvido em uma usina hidrelétrica licitadas no Leilão nº12/2015 

Etapa 5 

• Análise dos resultados 
• Recomendações para futuros trabalhos 

 Como já mencionado, os custos com a outorga desses investimentos, bem 

como um percentual das melhorias a serem realizadas, devem ser remuneradas 

obedecendo à regra. As possíveis diferenças encontradas nos investimentos 

efetivamente realizados e os valores apurados pelos 70% deverão ser cobertas 

pelos 30% destinados ao ACL. O resultado dessa equação pode indicar uma maior 

ou menor necessidade do que a real necessidade financeira da empresa (sabendo-

se que investimentos, ainda não amortizados, pela taxa contábil regulatória de 

depreciação, serão indenizados ao final do contrato). 

 O presente trabalho propõe a desenvolver um método para lidar com a nova 

regulação econômica da geração de energia, questionando como os agentes de 

geração abordarão as questões de Operação e Manutenção (O&M) versus os 

investimentos em melhorias e eficiência. 

 Para atingir aos objetivos definidos deste trabalho foi elaborado um 

fluxograma (FIGURA 1) composto de 5 etapas que tem como objeto demonstrar 

como foi desenvolvida esta dissertação desde o levantamento das referências 

pertinentes até a análise dos resultados. 

 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

 

FIGURA 1 - FLUXOGRAMA PARA A ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
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 Na primeira etapa foram obtidos os dados necessários para o 

desenvolvimento da avaliação, tais como a legislação vigente e em particular as MPs 

nº 579 de 2012 e nº 688 de 2015, edital do leilão nº 12/2015 e as Resoluções e 

Notas Técnicas emitidas pela ANEEL relativas ao tema. 

 O estudo da legislação, que trata das penalidades aos agentes geradores 

quando ocorrem indisponibilidades que comprometem parcialmente ou totalmente a 

geração de energia de sua responsabilidade, passa pela REN nº 583 de 22 de 

outubro de 2013, que define as regras e as equações de aplicabilidade das 

penalizações quando ocorrerem às indisponibilidades. 

 Estudo da metodologia para o cálculo dos montantes destinados ao GAG-

melhorias constantes na NT nº 642 de 16 de dezembro de 2014, tendo em vista que 

o foco do presente estudo é a confrontação dos valores do GAG-melhorias com os 

das melhorias que serão necessárias nos trinta anos da concessão. 

 A segunda etapa caracteriza-se pela obtenção da relação entre taxa de 

indisponibilidade e o GAG-melhorias. Ou seja, quando a curva da TEIF (ANEEL, 

2013) viola a curva da TEIF de referência, o agente é penalizado e essa penalização 

tem um impacto nos resultados financeiros da usina. Para que isso não ocorra faz-se 

necessário investir permanentemente em melhorias. E, por isso, faz-se necessário 

investigar o PRORET (ANEEL, 2013a), a TEIF e a TEIP (ANEEL, 2013a). A 

REN nº 583 de 22 de outubro de 2013 (ANEEL) define os procedimentos de rede 

adotados nos casos de ocorrências graves e prazos limites das indisponibilidades. A 

REN nº 541 de 12 de março de 2013 (ANEEL), estabelece os limites dos padrões de 

qualidade do serviço de geração de energia a serem prestados pelos agentes de 

geração e que são despachados centralizadamente pelo ONS. 

 A terceira etapa é destinada ao desenvolvimento do método de avaliação de 

investimentos para a tomada de decisão em empreendimentos de geração 

considerando a técnica do fluxo de caixa descontado para análise de investimentos 

já consolidadas no setor elétrico. Para a realização das simulações faz-se 

necessário a realização da orçamentação de equipamentos e parte civil das usinas 

consideradas na metodologia proposta. 

 A quarta etapa é destinada a aplicação do método desenvolvido em uma 

usina hidrelétrica licitada no Leilão nº 12/2015, o primeiro realizado e regido pela MP 

nº 688 de 2015. A usina escolhida como amostra foi a Governador Parigot de Souza 
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(GPS). As informações do empreendimento foram obtidas na documentação 

disponível ao leilão, site da empresa proprietária da concessão. 

 A quinta etapa é destinada a apresentar as análises dos resultados, a 

conclusão do trabalho e as recomendações para futuros estudos em pontos 

importantes identificados, mas que não são o foco direto de estudo deste projeto. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma metodologia 

de avaliação de investimentos em melhorias e eficiência de empreendimentos de 

geração regidos pela MP nº 688 de 2015 para mitigar a indisponibilidade das usinas. 

 Para isto este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

1. Estudar a relação entre a taxa de indisponibilidade e o GAG-melhorias, 

visando investigar a sensibilidade da indisponibilidade em relação aos 

montantes definidos para os investimentos em melhorias e eficiência; 

2. Investigar as penalizações por indisponibilidade a serem aplicadas às usinas 

geradoras amortizadas por falta dos investimentos necessários à 

manutenção e/ou aumento de sua vida útil; 

3. Elaborar um método de avaliação de investimentos para a tomada de 

decisão do investidor sobre os empreendimentos de geração, visando sua 

rentabilidade no longo prazo considerando os custos de indisponibilidade e 

de melhorias; 

4. Aplicar e validar o método em uma usina hidrelétrica licitada no Leilão nº 12 

de 2015; 

5. Analisar os resultados obtidos e propor sugestões para a definição de 

estratégias de investimentos em melhorias e eficiência de empreendimentos 

de geração. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 As publicações das MPs nº 579 de 2012 e nº 688 de 2015 trouxeram 

significativas mudanças regulatórias para o setor elétrico brasileiro. A remuneração 

dos empreendimentos de geração que possuem os seus investimentos já 

amortizados, quando licitados novamente, passarão a ter 70% de sua garantia física 



19 

destinada ao ACR e remunerada pelo valor definido no processo licitatório, e 30% de 

sua garantia física a ser livremente comercializada por valores unitários de MWh que 

podem ser superiores ou inferiores ao valor do ACR. 

 Outro aspecto que deve ser levado em conta no estudo proposto é o da vida 

útil das usinas já depreciadas onde muitos empreendimentos possuem mais de 

cinquenta anos de operação. O significado de vida útil é amplo e pode ser 

considerado como: prazo de amortização do investimento; o tempo em que um 

equipamento leva para se desgastar de maneira a comprometer ou inviabilizar a 

função para qual foi projetado; o ponto ótimo de sua reposição em que os custos 

envolvidos em sua operação e manutenção não apresentam mais sinais econômicos 

para a sua utilização ocasionando a sua obsolescência. Este estudo levará em conta 

os aspectos da obsolescência e do desgaste pela sua utilização por entender que 

poderão ter um impacto significativo na indisponibilidade das usinas dado ao seu 

tempo de operação. 

 A indisponibilidade de uma unidade geradora ou mesmo da usina inteira 

poderá trazer penalizações para o concessionário. A regulação da qualidade da 

energia é regida pelas Resoluções Normativas da ANEEL: REN 688 de 2003 que 

estabelece a Garantia Física das usinas com base nos índices da Taxa Equivalente 

de Indisponibilidade Programa (TEIP) e da Taxa Equivalente de Indisponibilidade 

Forçada (TEIF) sendo atualizada pela REN 614 de 2014. A REN 583 de 2013 

normatiza os procedimentos e condições para operação de usinas; quando os 

valores de referência são violados, o Fator de Disponibilidade é utilizado para a 

indenização dos contratos de comercialização por meio do Mecanismo de Redução 

de Garantia Física (MRG) implicando na redução das receitas. 

 Isto posto, deve-se considerar também que a ANEEL entende que todos os 

custos que ocorrerem no período da concessão já estão previstos e incorporados na 

RAG, tais como os custos regulatórios de operação, manutenção, administração, 

remuneração e amortização, bem como aos investimentos em melhorias do 

empreendimento de geração. 

 Portanto, a relevância deste estudo é o de tentar estabelecer a relação entre 

o GAG-melhorias e a vida útil das usinas levando em conta as penalizações pelas 

possíveis indisponibilidades em um ambiente de novas regras de regulação e o 

ineditismo do tema, pois, as primeiras usinas hidrelétricas sob esse regime foram 

licitadas em dezembro de 2015, não sendo encontrados estudos na área. Nos anos 
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vincendos, vários empreendimentos estarão na mesma situação e o investidor 

necessitará ter a visão clara se a receita oriunda do GAG-melhorias será suficiente 

para fazer frente a esses investimentos, quando se leva em consideração a vida útil 

dos mesmos. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 Para atingir os objetivos propostos, o desenvolvimento deste trabalho está 

organizado em 6 capítulos, incluindo a parte introdutória do primeiro capítulo que 

contém o objetivo e a justificativa do desenvolvimento do presente trabalho. 

 O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária ao 

entendimento do trabalho que é composta pela revisão conceitual dos temas que 

envolvem as questões regulatórias que dizem respeito aos agentes de geração de 

energia elétrica, a partir de usinas hidráulicas e as mudanças ocorridas após a 

publicação das MPs nº 579 de 2012 e nº 688 de 2015; caracterização da vida útil 

dos empreendimentos hidroelétricos sob a ótica da engenharia. 

 O terceiro capítulo exibe a revisão da literatura, ou seja, são apresentados 

os principais trabalhos da atualidade que tratam do tema. 

 No quarto capítulo são apresentados os materiais e o método adotados para 

o adequado desenvolvimento do trabalho. 

 O quinto capítulo apresenta a aplicação do método desenvolvido, a projeção 

das receitas e investimentos para a usina Governador Pedro Viriato Parigot de 

Souza (GPS) e a análise dos resultados obtidos. 

 Por fim, no sexto capítulo são apresentadas as conclusões finais acerca do 

trabalho e as propostas de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este capítulo tem como objeto a realização de um estudo sobre as questões 

regulatórias do SEB e que envolvem a renovação das concessões das usinas 

geradoras de energia elétrica a partir das Medidas Provisórias nº 579 de 2012 e 

nº 688 de 2015, bem como apontar os principais aspectos de engenharia envolvidos. 

 

2.1 CICLO DE VIDA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS 

 

 Um projeto de construção de uma usina hidrelétrica se inicia com a 

realização do estudo de viabilidade. Após a sua concretização algumas fases são 

executadas até a sua entrada em operação comercial. Com o passar do tempo o 

componente ou o sistema ficará obsoleto necessitando assim a sua reforma, 

atualização e/ou modernização (FIGURA 2). 

 
FIGURA 2 – CICLO DE VIDA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS 

FONTE: Modificado de MENDES (2011) 

 
 Para Mendes (2011) “os sistemas secundários, como o sistema de 

automação, têm ciclo de vida (etapas) semelhante ao da usina e são os primeiros a 

chegarem à fase de atualização”. A motivação para a realização das reformas, 

atualizações e/ou modernizações das usinas hidrelétricas existentes são inúmeros: 

 dificuldade em obter permissão para novas instalações; 

 fim da vida útil do empreendimento; 

 necessidade de mudar as práticas de O&M por outras mais modernas e 

eficientes; 

 eliminação de problemas crônicos. 

 



22 

 A rigor, as práticas adotadas pela empresa é que irão definir a idade e a 

posição tecnológica que ela apresenta. As usinas hidrelétricas brasileiras que serão 

licitadas dos o regime da MP nº 688 apresentam mais de 30 anos de existência e o 

fator tempo de vida por si só aponta para uma provável defasagem tecnológica e 

estrutural. 

 

Considerando que muitas usinas no Brasil já estão em operação há mais de 
30 anos, as modernizações são fundamentais. Através delas é possível 
obter extensão da vida útil, aumento da disponibilidade, redução da 
manutenção, melhorias da operação e do desempenho, aumento da 
segurança operacional e diminuição dos custos. (Mendes, 2011). 

 

 Considerando isso os investimentos se fazem necessários e devem ser 

planejados de modo a reduzir as indisponibilidades. Os principais motivos 

considerados no momento de decidir sobre a realização da reforma, atualização e/ou 

modernização dos componentes ou sistemas podem ser identificados na FIGURA 3. 

 

FIGURA 3 – MOTIVOS PARA OS INVESTIMENTOS NA USINA 

FONTE: Modificado de MENDES (2011) 

 

 A figura demonstra no eixo das ordenadas os principais motivos e o eixo das 

abscissas apresenta, em percentuais, a prioridade dos mesmos na hora da tomada 
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de decisão. O Mean Time Between Failures (MTBF) se refere ao tempo médio entre 

falhas e o Mean Time To Repair (MTTR) ao tempo médio para reparo, sendo 

indicadores importantes em relação à disponibilidade de uma aplicação. 

 Os motivos mais citados e que estão alinhados ou interligados são a 

obsolescência e a falta de peças sobressalentes (indica que o sistema está 

obsoleto). Quando se chega a esse ponto não é mais possível retardar os 

investimentos necessários a sua realização. 

 A seguir serão apresentados alguns conceitos e definições que se fazem 

necessários ao desenvolvimento deste estudo. 

 

2.2 RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES DO SEB 

 

 Em 1995 com a publicação das leis nº 8987 (BRASIL, 1995) e nº 9074 

(BRASIL, 1995) começaram as renovações das concessões do SEB trazendo como 

principais características a desestatização e desverticalização das empresas do 

setor. As empresas que operavam em mais de um segmento foram obrigadas a se 

dividirem em três segmentos principais: geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica. Em 1998 foram definidos os “contratos iniciais” que estabelecem a 

divisão da energia originária das usinas renovadas entre as distribuidoras com a 

criação do ACR. 

 Este modelo atendeu a demanda das usinas que estavam em operação e 

por esse motivo não seriam contempladas pela criação de um novo modelo 

regulatório levando-se em consideração que estes contratos teriam duração de 20 

anos com o seu fim previsto entre os anos de 2015 e 2017. 

 Em setembro de 2012 o governo editou a MP nº 579 de 2012 com as novas 

regras regulatórias para o SEB. 

 

2.2.1 Medida Provisória nº 579 de 2012 

 

 A MP nº 579 de 2012 foi promulgada em 11 de setembro de 2012 “Dispõe 

sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 

sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá outras 

providências” (Brasil, 2012). 
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 Trouxe em seu bojo as novas regras regulatórias ao SEB e tinha como meta 

a redução de 20,2% da tarifa final paga pelo consumidor aproveitando o final dos 

contratos de geração e transmissão de energia que apresentavam ativos 

amortizados em sua totalidade. A lógica seguida pelo poder concedente é que não 

seria necessário o consumidor pagar pelas concessões de geração e de transmissão 

já amortizadas. 

 Seguindo a lógica de mercado as duas alternativas que se apresentavam 

nesse momento eram: não reduzir o preço pago ao concessionário, a Receita Anual 

Permitida (RAP) para as transmissoras ou o valor do MWh pago aos geradores 

relicitando os ativos pelo maior valor de outorga; a segunda é ou relicitar os ativos 

pelo menor valor do serviço prestado tanto para a transmissora (RAP) como para o 

gerador (MWh). 

 O Governo Federal optou por adotar uma alternativa diferente da lógica de 

mercado, ou seja, renovar as concessões com o concessionário que as possuem, 

ofertando valores pré-definidos pelos serviços. Esses valores foram calculados pela 

ANEEL com base em uma metodologia discricionária (MP nº 579, 2012) na qual a 

Agência decide quais os critérios a serem seguidos pelo concessionário, tais como a 

margem de lucro adequada, o quanto deve ser a “eficiência” da empresa, etc. 

 O resultado alcançado pela MP para os geradores foi um descompasso 

entre a previsão do Ministério de Minas e Energia (MME) que previa a contratação 

de 11,8 GWmed que seriam disponibilizados ao mercado pelas geradoras e os 7,8 

GWmed que foram efetivamente renovados nessas condições. Nesse período o 

mercado demandava 9,8 GWmed, ou seja, 2 GWmed ficaram descontratados pelas 

distribuidoras. As transmissoras aderiram integralmente às novas regras estipuladas. 

 Para tentar corrigir esse cenário altamente negativo o Governo editou a 

MP nº 688 em 2015 que será tratada a seguir. 

 

2.2.2 Medida Provisória nº 688 de 2015 

 
 A MP nº 688 promulgada em 18 de agosto de 2015 tem como objeto: 

 
[...] a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, 
institui a bonificação pela outorga e altera a Lei no 10.848, de 15 de março 
de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, a Lei no 
12.783, 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de energia 
elétrica, e a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, que institui o Conselho 
Nacional de Política Energética. (Brasil, 2015) 
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 A MP nº 688 de 2015 foi promulgada após serem realizadas negociações 

com agentes do setor elétrico fazendo alterações na MP nº 579 de 2012 e os 

principais pontos por ela abordados são: 

 como deve ocorrer aos procedimentos para a repactuação dos riscos 

hidrológicos dos geradores que participam do Mecanismo de Realocação 

de Energia (MRE) e determina também que os riscos hidrológicos 

relacionados à energia destinada ao ACR deverão ser de 

responsabilidade das distribuidoras e por isso devem ser repassados aos 

consumidores; 

 permite que as licitações para a outorga de concessões de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, não prorrogadas pela 

MP nº 579 de 2012, adotem os critérios da menor tarifa ou a maior oferta 

pela outorga ou ainda uma combinação dos dois critérios; 

 especificamente para a licitação das concessões de geração ainda não 

renovadas, a parcela da garantia física destinada ao ACR estará limitada 

a 70%, permitindo assim que 30% sejam destinados ao ACL promovendo 

uma flexibilização na gestão da venda de energia. 

 

 A MP propõe a criação de um sistema de compensações a partir da escolha 

do nível de risco hidrológico assumido pelo gerador ou repassado ao consumidor. A 

quantidade de energia gerada pelas usinas hidrelétricas é associada ao risco 

hidrológico. Portanto, quando a afluência está alta a geração é elevada, podendo ser 

superior à energia assegurada da usina, proporcionando assim um ganho excedente 

ao gerador. Da mesma maneira quando a afluência esta baixa a geração é menor, 

podendo ser inferior à energia assegurada da usina, proporcionando assim ganhos 

menores ao gerador. 

 A repactuação promovida pela MP nº 688 de 2015 traz mecanismos 

diferenciados para a energia vendida tanto no ACR como no ACL. A repactuação 

tem validade para os geradores que aderirem e tem como data de início o mês de 

janeiro de 2015. 
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2.2.3 Receita Anual de Geração (RAG) 

 

 A partir da MP nº 579 de 2012 foi introduzido no SEB uma nova metodologia 

para a remuneração das usinas com as concessões vencidas e que passariam para 

o sistema de cotas através da RAG. 

 A introdução da RAG foi necessária porque a concorrência existente no 

setor em que as usinas foram licitadas em leilões específicos (oferta de menor 

preço) devendo migrar para o modelo do regime de cotas e por isso a sua tarifa 

(remuneração) passa a ser definida pela ANEEL. 

 A RAG é estabelecida de forma regulatória considera o montante financeiro 

anual para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do gerador e em seu cálculo 

leva em consideração: 

 OPEX (operational expenditure), os custos operacionais eficientes; 

 CAPEX (capital expenditure), os investimentos em ampliações e/ou 

melhorias; 

 WACC (weighted average capital cost), o custo médio ponderado do 

capital; 

 a bonificação pela outorga para usinas cujas concessões terminadas no 

ano de 2015; 

 as despesas com transporte e encargos setoriais. 

 

 Após a promulgação da MP nº 688 de 2015 a metodologia para a 

remuneração das usinas com as concessões vencidas foram alteradas em relação à 

da MP nº 579 de 2012. Os principais pontos são: 

 cobrança de outorga; 

 garantia de remuneração de 9,04% contra os 7,16% anteriores nos 30 

anos da concessão; 

 definição do valor fixo para o GAG-melhorias, para cobrir os investimentos 

em máquinas e equipamentos (modernização e melhorias) da usina, em 

substituição ao modelo de base de remuneração que reconhece os 

investimentos efetivamente realizados pelas concessionárias; 

 liberdade para comercializar 30% da energia gerada ao ACR, ACL ou 

ainda ao mercado de curto prazo. 
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 O edital do leilão 12/2015 define a composição da RAG: 

 

[...] expressa em reais por ano, composta do CUSTO DE GESTÃO DOS 
ATIVOS DE GERAÇÃO – GAG e da parcela de RETORNO DA 
BONIFICAÇÃO PELA CONCESSÃO – RBO resultantes do certame 
licitatório, além dos encargos e tributos, inclusive os encargos de conexão e 
uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição de sua 
responsabilidade, compensadas eventuais indisponibilidades. (ANEEL, 
2015a) 

 

 Perante o exposto, a receita da usina leva em conta a gestão desses ativos 

bem como o retorno da bonificação pela outorga. 

 O estudo da metodologia para o cálculo dos montantes destinados ao GAG-

melhorias constantes na NT nº 642/2014 que “Estabelece critérios e procedimentos 

para realização de investimentos que serão considerados nas tarifas de 

aproveitamentos hidrelétricos alcançados pela Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 

2014” (ANEEL, 2014a). Define e classifica: 

 

I – melhoria: compreende a instalação, substituição ou reforma de 
equipamento em instalação de geração existente, ou a adequação dessa 
instalação, visando manter a prestação de serviço adequado de geração de 
energia elétrica, conforme disposto na Lei nº 8.987/1995. 
II – Ampliação: compreende a instalação, substituição ou reforma de 
equipamentos em instalação de geração existente ou a adequação dessa 
instalação, visando aumento da capacidade de geração. 
III – GAGO&M: Parcela do Custo da Gestão dos Ativos de Geração 
referente à operação e manutenção, nos termos da Resolução Normativa nº 
541, de 12 de março de 2013. (ANEEL, 2014a) 

 

 Essa definição é importante para deixar clara a distinção conceitual por parte 

da ANEEL às receitas que compõem o GAG. São classificadas como melhorias: 

 

I – adequação aos requisitos mínimos estabelecidos nos Procedimentos de 
Rede, quando a necessidade ficar evidenciada pelo ONS, ou ao 
Procedimento de Distribuição – PRODIST, no caso de rede de distribuição, 
excetuando-se os casos em que haja alteração física da configuração da 
rede elétrica; 
II – instalação ou substituição de equipamentos com a finalidade de permitir 
à plena observabilidade e controlabilidade do Sistema Interligado Nacional – 
SIN, bem como o sequenciamento de eventos; 
III – automação, telecomando, sistemas de comunicação, reforma e 
modernização das instalações; 
IV – substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil 
esgotada, falta de peças de reposição ou risco de dano às instalações; 
V – instalação ou substituição de sistema de oscilografia digital de curta 
duração; 
VI – substituição de equipamentos devido a desgastes prematuros ou 
restrições operativas intrínsecas, de qualquer ordem; 
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VII – obras e equipamentos destinados a diminuir a indisponibilidade das 
instalações; 
VIII – repotenciação de unidades geradoras existentes que implique na 
redefinição da potência originalmente projetada, através da adoção de 
avanços tecnológicos, de concepções mais modernas de projeto ou folgas 
existentes no projeto originalmente concebido que podem ser aproveitadas, 
e; 
IX – Obras civis associadas às melhorias e modernizações da UHE. 
(ANEEL, 2014a) 

 

 Como se pode observar, após a leitura da REN nº 642, os investimentos a 

serem declarados em obras civis ou substituição de equipamentos devem ser 

classificados como melhorias, portanto, são contemplados pelo GAG-melhorias. 

Deve-se ter o cuidado de não confundir esses investimentos com os realizados pelo 

GAGAmp que é destinada apenas para ampliação da usina conforme definido pela 

ANEEL (2014): “Caracteriza-se como ampliação o aumento de potência instalada 

para atendimento ao aproveitamento ótimo, com acréscimo de unidades geradoras”. 

 Para o presente estudo entende-se que a adoção de um o valor fixo 

destinado ao GAG-melhorias em lugar do modelo antigo de base de remuneração é 

uma solução que atende à demanda dos investidores. Isso porque uma usina em 

operação consegue prever com alguma margem de segurança os investimentos que 

deverão ocorrer no período de vigência do contrato. Outro aspecto importante é que 

o GAG-melhorias têm a sua vigência estabelecida a partir do primeiro ano de 

contrato, não sendo necessário formar uma base de remuneração suficiente para 

cobrir os custos. 

 Os 30% livres têm um papel fundamental na composição das receitas para 

fazer frente aos custos, conforme os estudos realizados por um projeto de P&D da 

COPEL GeT: 

 

Finalmente, os 30% da energia que poderão ser livremente comercializados 
serão fundamentais para cobrirem a parcela dos custos operacionais dos 
70% restantes que não foram cobertos pela metodologia original da ANEEL. 
A Agência, quando fez o cálculo em 2012, comparou usinas novas, recém-
construídas, com as usinas antigas. Logicamente, chegou em um custo 
operacional “eficiente” que era impossível de ser atendido por usinas em 
operação há mais de 50 anos. Na prática, o custo regulatório cobriu apenas 
50% do custo real das usinas. Isso quer dizer que os 30% “livres” deverão 
acobertar, além dos seus 30% de custos proporcionais, os outros 35% de 
custos não cobertos do mercado regulado. Portanto, esta abertura é 
fundamental para equilibrar o OPEX da empresa. (LMDM et al, 2016). 
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 Essas medidas foram positivas porque pelas regras anteriores (regidas pela 

MP nº 579 de 2012) o negócio de geração apresentava-se deficitário. Agora as 

novas medidas deixaram os investimentos atraentes. 

 

2.2.4 Principais Riscos do Setor de Geração de Energia Hidrelétrica 

 

 Entende-se por risco a ocorrência de um evento que pode ser aleatório ou 

não apresentando algum grau de impacto que altere os resultados pretendidos de 

alguma forma. 

 A seguir serão enumerados os principais riscos para o setor de geração de 

energia elétrica no Brasil: 

a) processos socioambientais e fundiários. Desapropriações de terras, 

aquisições, servidões de passagem e a sua regularização. A 

responsabilidade pela regularização desses empreendimentos é do 

gerador e na maioria dos casos eles enfrentam um longo processo para 

conseguir o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes. 

Quanto maior o empreendimento maior será o impacto ambiental 

causado por eles. Esta questão pode ser a responsável por longos 

atrasos na construção desses empreendimentos forçando-os a entrarem 

em operação comercial em data além da prevista. Quando isso ocorre o 

gerador fica exposto às penalizações constantes no contrato de 

concessão; 

b) processo de geração comercial. Esse risco pode ser dividido em: 

 teste para sincronização do parque gerador com o Sistema Integrado 

Nacional (SIN). São realizados os testes da capacidade nominal da 

usina, demais características técnicas e o seu desempenho. A usina 

só recebe a autorização para entrar em operação comercial após a 

realização dos mesmos. Se ocorrer algum impedimento técnico e não 

for possível a entrada em operação comercial de uma unidade 

geradora ou mesmo de toda a usina a mesma fica exposta às 

penalizações constantes no contrato de concessão e nos 

procedimentos de rede; 

 risco hidrológico. É o risco assumido pelo agente gerador hidrelétrico 

quando não houver água suficiente para garantir o suprimento de 
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eletricidade. O MRE foi criado para minimizar a exposição individual 

dos agentes geradores a este risco. Tem por objetivo a diluição dos 

riscos hidrológicos entre as usinas participantes do mesmo, ou seja, 

em períodos de secas ou de déficits hídricos. As usinas participantes 

do MRE estão divididas em sub-mercados que consideram as 

divisões regionais brasileiras. Quando um sub-mercado está 

deficitário em termos de geração hídrica, o mesmo é complementado 

por outro que tenha a disponibilidade de geração, mantendo assim a 

geração em 100% da necessidade que o SEB apresente naquele 

período. As deficiências de geração podem ser motivadas por 

períodos de estiagem na cabeceira dos reservatórios, provocando o 

seu deplecionamento, reduzindo assim a sua produtividade, podendo 

ocasionar a parada de algumas unidades geradoras ou mesmo de 

usinas inteiras. Quando esse fenômeno ocorre em mais de um sub-

mercado ou o nível dos reservatórios do sudoeste/centro-oeste (onde 

se encontram as usinas hidráulicas mais significativas para o SEB) se 

encontrarem em níveis muito baixos, o impacto no MRE será 

significativo. Isso provoca uma geração hidráulica inferior aos 100% 

do MRE, sendo a diferença negativa rateada entre todos os 

participantes, mesmo aqueles que conseguiram gerar em índices 

iguais ou superiores aos 100%. A energia faltante é comprada por 

eles no mercado e de fontes mais caras sendo pagas a Preço de 

Liquidação das Diferenças (PLD). Esse fato pode gerar um 

desequilíbrio nas suas receitas, porque a energia comprada 

provavelmente terá um valor superior aos seus contratos de 

fornecimento; 

 riscos de escala. As empresas a partir da nova regulamentação, 

passarão, gradativamente (na medida em que as usinas “antigas” 

forem licitadas novamente), a ter o seu tamanho reduzido com um 

baixo valor patrimonial, tanto em valor de mercado quanto de 

faturamento. Isso fará com que as fontes de financiamento sejam 

mais escassas e difíceis. Os agentes, ao aderirem às regras da 

MP nº 579, deixam de serem os “proprietários” do empreendimento 

ficando apenas como um agente responsável por manter a usina em 
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funcionamento, sendo remunerado apenas por isso. Portanto, o 

reflexo irá aparecer em seu balanço patrimonial. Para os agentes que 

aderirem às regras da MP nº 688 os reflexos serão proporcionais. 

 

 Os riscos enumerados podem apresentar impactos significativos nos 

resultados operacionais e financeiros dos empreendimentos em cada ponto em que 

ele pode se encontrar, em construção, comissionamento ou mesmo com os seus 

investimentos já amortizados. Não se deve considerar apenas um risco 

subestimando os demais, eles devem ser mensurados e considerados no 

planejamento. 

 

2.2.5 Taxa de Indisponibilidade das Usinas 

 

 A REN nº 583 de 22 de outubro de 2013 define o que é uma ocorrência 

grave e os prazos limites das indisponibilidades: 

 

III - indisponibilidade prolongada: toda indisponibilidade classificada como 
programada ocorrida em unidade geradora em período estimado superior a 
90 (noventa) dias ou, no caso de indisponibilidade não programada, em 
período estimado superior a 10 (dez) dias; 
IV - ocorrência grave: todo evento ocorrido em instalação de geração de 
energia elétrica relacionado à sua operação ou manutenção envolvendo 
acidente em estrutura civil ou em equipamentos eletromecânicos, óbito ou 
lesão de pessoas, bem como qualquer outro que comprometa a segurança 
da central ou traga prejuízo ambiental ou social à coletividade. 

 

 Também define a equação para o cálculo das penalizações (EQUAÇÃO 1): 

 

𝑉𝑆𝑚 = [𝑃𝑀𝐸𝐷𝑚  + 𝑗 × (
𝑃𝐿𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑀𝐸𝐷𝑚

4
)] × 𝐸𝑁𝑃𝑚 (1) 

 

Onde:    

 VSm  = Valor da Sanção, no mês m, em que tenha ocorrido falta de 

combustível, expresso em R$ 

 PMEDm = PLD médio mensal, no mês m, conforme divulgado pela CCEE, 

expresso em R$/MWh 

 j = Quantidade de meses em que tenha ocorrido falta de 

combustível, variando de 1 a 4. A cada mês, em que tenha 
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ocorrido falta de combustível, o valor de j será incrementado em 

uma unidade. Ao atingir 4, o valor de j permanecerá constante. 

Após 12 meses sem ocorrências de falta de combustível, o valor 

de j retornará a 1, no caso de nova ocorrência de falta de 

combustível 

 PLDmax = Máximo valor vigente para o Preço de Liquidação de Diferenças, 

expresso em R$/MWh 

 ENPm = Quantidade de energia que deixar de ser produzida no mês m, 

decorrente da falta de combustível, expressa em MWh 

 

 Após a realização desses cálculos deve-se considerar também o cálculo do 

padrão de qualidade dos serviços. A ANEEL utiliza como referência da qualidade a 

taxa de indisponibilidade, ou seja, para a empresa ter um bom índice de qualidade 

necessariamente deverá apresentar a taxa de indisponibilidade abaixo da taxa de 

referência. Por isso a agência reguladora, por meio da REN nº 541 de 12 de março 

de 2013, criou o padrão de qualidade do serviço de geração de energia a ser 

prestado pelos agentes de geração e despachados centralizadamente pelo ONS 

(LMDM et al, 2016). 

 Para as usinas hidrelétricas sujeitas as regras da MP nº 579 a ANEEL 

estabeleceu o padrão de qualidade do serviço prestado por hidrelétricas 

despachadas centralizadamente pelo ONS. A qualidade do serviço é aferida com 

base no índice de indisponibilidade total verificada (Indispverificada), como apresentado 

na EQUAÇÃO 2: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 1 − (1 − 𝑇𝐸𝐼𝐹𝑎) × (1 − 𝑇𝐸𝐼𝑃) (2) 

 

Onde:    

 Indispverificada = Taxa da Indisponibilidade Verificada 

 TEIFa = Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada apurada 

 TEIP = Taxa Equivalente de Indisponibilidade Programada 

 

 O agente de geração tem como obrigação a estabilidade ou a elevação do 

índice de indisponibilidade total que é levado em considerado no cálculo da 
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respectiva garantia física de energia (Indispreferência), conforme demonstrado pela 

EQUAÇÃO 3. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 ≤ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  (3) 

 

 Para os reajustes anuais e revisão das receitas, serão considerados na 

composição da RAG o atendimento ao padrão de qualidade exigido somado ao 

acréscimo da parcela do Ajuste da Indisponibilidade Apurada (AjI) que é calculada 

pela EQUAÇÃO 4: 

 

𝐴𝑗𝐼 = 𝐺𝐴𝐺𝑂&𝑀 
× (𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 −  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) (4) 

 

Onde:    

 GAGO&M = Parcela do custo da Gestão dos Ativos de Geração referente à 

operação e manutenção 

 

 O AjI tem a sua redução limitada a 10% do GAGO&M vigente ou ocorrerá à 

revisão da RAG no quarto e quinto anos de validade do termo aditivo ao contrato de 

concessão, ou de novo contrato de concessão, no caso das concessões ainda não 

prorrogadas ou licitadas e a partir do sexto ano não há limite para variação do AjI. 

 O agente de geração tem por obrigação manter ou melhorar o índice de 

desempenho estabelecido nas faixas de atendimento ao padrão de qualidade 

definido, conforme demonstrado na TABELA 1. 

 

TABELA 1 - LIMITE INFERIOR DO PADRÃO DE QUALIDADE 

m IndispLim_inf % 

24 ≤ m < 36 ≥ 10 

36 ≤ m < 48 ≥ 55 

48 ≤ m < 60 ≥ 60 

60 ≤ m < 72 ≥ 65 

72 ≤ m < 84 ≥ 70 

84 ≤ m < 96 ≥ 75 

96 ≤ m < 120 ≥ 80 

m ≥ 120 ≥ 85 
FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 
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Onde:    

 IndispLim_inf % = Limite inferior do padrão de qualidade 

 m = Quantidade de meses (múltiplos de 12) 

 

 Conforme a TABELA 1 apresenta o agente gerador deverá manter ou 

melhorar o índice de desempenho, respeitando as faixas de atendimento ao padrão 

de qualidade definido, contados a partir do 13º mês de operação comercial da 

primeira unidade geradora. 

 Considera-se a geração média dos últimos 60 meses anteriores a janeiro do 

ano do reajuste ou da revisão da RAG da usina como referência para a realização 

da verificação se foi atendido o padrão de qualidade determinado pelo agente 

regulador. No caso desses valores não estarem disponíveis para a realização do 

cálculo os valores remanescentes devem ser preenchidos com o valor da garantia 

física da usina. 

 Quando ocorrer a revisão do valor da garantia física de energia, esse passa 

a ser a nova referência para a análise do desempenho da usina. A cada reajuste 

anual e revisão da RAG o atendimento ao padrão de qualidade é considerado no 

cálculo AjI, como demonstrado na TABELA 2. 

 

TABELA 2 - CÁLCULO DO FATOR DE AJUSTE POR INDISPONIBILIDADE AjI 

Condição AjI 

𝐼𝑛𝑑𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝 < 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝐿𝑖𝑚_𝑖𝑛𝑓 𝐺𝐴𝐺𝑂&𝑀 𝑥 (𝐼𝑛𝑑𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝 −  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝐿𝑖𝑚_𝑖𝑛𝑓) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝐿𝑖𝑚_𝑖𝑛𝑓  ≤ 𝐼𝑛𝑑𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝 ≤ 100% 0 

𝐼𝑛𝑑𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝 > 100% 𝐺𝐴𝐺𝑂&𝑀 𝑥 (𝐼𝑛𝑑𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝 −  100%) 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

Onde:    

 IndDesemp = Índice de desempenho da usina em % 

 IndispLim_inf = Limite Inferior do Padrão de Qualidade em % 

 GAGO&M = Custo de operação e manutenção da Gestão dos Ativos de 

Geração 

 

 A variação que poderá ocorrer do AjI está limitada a 10% do valor de 

GAGO&M vigente, para mais ou para menos, em cada reajuste ou revisão da receita. 
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No caso da usina atingir o limite inferior do AjI, a concessionária estará sujeita a 

penalidades previstas e, caso ocorra à suspensão da sua licença de operação, o 

pagamento da parcela de O&M do GAG será suspenso, considerando o mesmo 

período e na proporção da potência instalada que foi afetada por ela. 

 Nos estudos realizados no Projeto de P&D 6491-0339/2014 foi elaborada a 

FIGURA 4 que mostra as taxas de indisponibilidade de referência e apuradas para 

uma amostragem das usinas: Aimorés; Camargos; Emborcação; Furnas; G. B. 

Munhoz; Igarapava; Irape; Itutinga; Jaguara; M. de Moraes; Manso; Marimbondo; 

Miranda; P. Colombia; P. Estrela; Salto Grande; Serra da Mesa; Três Marias; 

Tucurui; Volta Grande. Para a elaboração os pesquisadores consideraram a 

amplitude das excursões das taxas de indisponibilidade e as suas correspondentes 

incertezas agregadas ao cálculo do GAG. 

 

FIGURA 4 - TAXAS DE INDISPONIBILIDADE: VALORES DE REFERÊNCIA E APURADOS 

 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

 A figura demonstra no eixo das ordenadas à taxa de indisponibilidade e o 

eixo das abscissas apresenta as usinas estudadas. 

 No mesmo projeto foram selecionadas as três usinas que apresentaram 

patamares distintos da taxa da indisponibilidade com o intuito de elaboração de 

cenários próximos a esses patamares. As usinas selecionadas foram: 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

e
s 

Taxas de Indisponibilidade: Valores de Referência e Apurados 

INDISP ref INDISP verificada

1 - AIMORES     

2 - CAMARGOS    

3 - EMBORCACAO  

4 - FURNAS      

5 - G.B. MUNHOZ 

6 - IGARAPAVA   

7 - IRAPE       

8 - ITUTINGA    

9 - JAGUARA     

10 - M. DE MORAES

11 - MANSO       

12 - MARIMBONDO  

13 - MIRANDA     

14 - P. COLOMBIA 

15 - P. ESTRELA  

16 - SALTO GRANDE

17 - SERRA MESA  

18 - TRES MARIAS 

19 - TUCURUI     

20 - VOLTA GRANDE



36 

 Três Marias por apresentar o maior aumento de indisponibilidade (limite 

superior); 

 Mascarenhas de Moraes por apresentar a disponibilidade intermediária 

(mediana); 

 Salto Grande por apresentar a maior redução de indisponibilidade (limite 

inferior). 

 

 A TABELA 3 informa os valores das taxas de indisponibilidade de referência 

e apuradas nessa amostra: 

 

TABELA 3 - TAXAS DE INDISPONIBILIDADE DE REFERÊNCIA E APURADAS 

 
Referência - Portaria 
248/2015 (ANEEL)  

PMO Maio 2015 
(ONS)  

Usina 
TEIF ref. 

(%) 
TEIP ref. 

(%) 
IND. Ref. 

(%) 
TEIFa (%) TEIPa (%) 

IND. 
Verif. (%) 

Salto Grande 2,07 4,66 6,63 1,22 3,02 4,21 

Mascarenhas de Moraes 1,98 5,29 7,17 7,17 5,4 6,98 

Três Marias 1,64 6,14 7,68 7,68 17,09 19,23 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

Onde:    

 TEIF ref. (%) = Taxa de Indisponibilidade Forçada de Referência 

 TEIP ref. (%) = Taxa de Indisponibilidade Programada de Referência 

 IND. Ref. (%) = Indisponibilidade de Referência 

 TEIFa (%) = Taxa de Indisponibilidade Forçada Apurada 

 TEIPa (%) = Taxa de Indisponibilidade Programada Apurada 

 IND. Verif. (%) = Indisponibilidade Verificada 

 

 A TABELA 4 apresenta para as usinas selecionadas os valores do GAG e da 

remuneração obtida quando considerada uma Taxa de Remuneração (TR) de 9,1%. 

GAG e remuneração com TR de 9,1%. 
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TABELA 4 - GAG E REMUNERAÇÃO COM TR DE 9,1% 

Usina GAG (R$) Remuneração 

Salto Grande 13.793.150,74 1.255.176,72 

Mascarenhas de Moraes 42.277.101,31 3.847.216,22 

Três Marias 23.917.076,84 2.176.453,99 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

Onde:    

 GAG (R$) = Custo de Gestão dos Ativos de Geração em valores 

anuais 

 Remuneração = Estimativa da remuneração para o período da concessão 

 

 A TABELA 5 resume os cálculos do GAG e da remuneração para a mesma 

amostra, estimada com base numa TR de 9,1% aplicada ao valor de O&M do ano de 

2011e atualizado para o mês de dezembro de 2014. 

 

TABELA 5 - AJUSTES POR INDISPONIBILIDADE 

Usina 
Ajuste - AjI 

(R$) 
GAG + AjI 

(R$) 
REM + AjI 

(R$) 
AjI/REM AjI/GAG 

Salto Grande 334.695,71 14.127.846,45 1.589.872,43 26,67% 2,43% 

Mascarenhas de Moraes 77.980,42 42.355.081,72 3.925.196,64 2,03% 0,18% 

Três Marias -2.763.176,93 21.153.899,91 -586.722,94 -126,96% -11,55% 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

Onde:    

 Ajuste - AjI (R$) = Atualização da AjI a valor presente 

 GAG + AjI (R$) = Somatório do GAG e AjI 

 REM + AjI (R$) = Soma da Remuneração estimada ao AjI 

 AjI/REM = Percentual do AjI em relação à Remuneração 

 AjI/GAG = Percentual do AjI em relação ao GAG 

 

 Portanto, os resultados apresentados na FIGURA 5, obtidos no estudo 

realizado por LMDM et al (2016), apontam que para o GAG e o GAGAjI as variações 

de indisponibilidade não afetam significativamente as receitas totais de O&M dos 

geradores cotistas. 
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FIGURA 5 - GAG E AJUSTE POR INDISPONIBILIDADE 

 
FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

 A figura demonstra no eixo das ordenadas os valores em R$ das 

indisponibilidade e o eixo das abscissas apresenta as usinas estudadas. 

 O estudo também comparou o GAG com o GAGAjI e os resultados 

apontados na FIGURA 6 apontam variações negativas de amplitude máxima na casa 

dos 11% em contra partida as variações na indisponibilidade na casa de até 15%. 

Situação favorável aos agentes de geração. 
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FIGURA 6 - RELAÇÃO ENTRE AjI E O GAG 

 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 
 A figura demonstra no eixo das ordenadas os valores percentuais das 

indisponibilidade e o eixo das abscissas apresenta as usinas estudadas. 

 Ao relacionar os impactos da indisponibilidade com a remuneração líquida 

do agente gerador fica demonstrada (FIGURA 7) a importância deste fator no GAG. 

 
FIGURA 7 - REMUNERAÇÃO E AJUSTE POR INDISPONIBILIDADE 

 
FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 
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 A figura demonstra no eixo das ordenadas os valores em R$ das 

indisponibilidade e o eixo das abscissas apresenta as usinas estudadas. 

 As alterações na remuneração demonstram (FIGURA 8) que existe uma 

relação com a variação da indisponibilidade gerando um impacto nas receitas 

líquidas do gerador. A usina de Três Marias apresenta-se como a maior variação 

negativa atingindo um patamar de quase 130% e a usina que apresentou a melhor 

variação positiva foi a de Salto Grande com 25%. 

 

FIGURA 8 - RELAÇÃO ENTRE AjI E REMUNERAÇÃO 

 
FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

 A figura demonstra no eixo das ordenadas os valores em % das 

indisponibilidade e o eixo das abscissas apresenta as usinas estudadas. 

 O estudo utilizou as taxas TEIF e TEIP retiradas dos decks do Plano Mensal 

de Operação (PMO) do mês de maio dos anos de 2010 a 2015. Os resultados 

obtidos estão representados nas FIGURAS 9 e 10. 
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FIGURA 9 - EVOLUÇÃO DA TEIF DE 2010 A 2015 EM % 

 
FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

 A figura demonstra no eixo das ordenadas os valores em % das 

indisponibilidade e o eixo das abscissas apresenta as usinas estudadas. 

 Observa-se uma dispersão significativa entre os valores da TEIF e da TEIP 

entre as usinas da amostra. 

 
FIGURA 10 - EVOLUÇÃO DA TEIP DE 2010 A 2015 EM % 

 
FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 
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 A figura demonstra no eixo das ordenadas os valores em % das 

indisponibilidade e o eixo das abscissas apresenta as usinas estudadas. 

 O projeto de P&D levantou outra questão muito importante que é a idade das 

usinas constantes no SEB. A partir do ano de 1900 foram instaladas 487 usinas no 

parque gerador brasileiro. Pela necessidade e tecnologia disponível até o ano de 

1960 a predominância era de usinas de pequeno porte. Dos anos de 1960 até 1990 

e foram construídas as usinas de médio e grande porte, principalmente de capital 

estatal (FIGURA 11). 

 

FIGURA 11 - POTÊNCIA HIDRELÉTRICA OUTORGADA DESDE 1900 

 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

 A análise destes dados demonstra que o envelhecimento do parque 

hidrelétrico brasileiro irá alcançar principalmente as usinas hidrelétricas atingidas 

pelas MPs nº 579 de 2012 e nº688 de 2015. 

 

Os efeitos do envelhecimento, porém, podem ser avaliados em relação à 
necessidade de intervenções preventivas ou corretivas, as quais, 
corretamente realizadas, preservam a funcionalidade dos equipamentos e 
instalações de geração e mantém a disponibilidade da usina e os custos de 
O&M dentro de limites aceitáveis. (LMDM et al, 2016). 

 

 É importante frisar que o estudo realizado não estabeleceu uma relação 

significativa entre as variações de DISP (Disponibilidade) e a idade das hidrelétricas, 
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30 anos de operação) são da mesma ordem de grandeza que os valores de DISP 

das hidrelétricas mais antigas (mais de 30 anos de operação). 

 

2.2.6 Leilão ANEEL nº 12 de 2015 

 

 O leilão nº 12 de 2015 foi o primeiro a ser realizado sob a regulamentação 

da MP nº 688 de 2015 no qual foram licitadas 29 usinas valendo-se de regras 

completamente diferentes daquelas propostas na MP nº 579 de 2012. 

 Pode-se observar pelo resultado do leilão que os agentes que detinham as 

concessões desses empreendimentos e que optaram por não renovar as mesmas 

pelo regime da MP nº 579 de 2012, participaram do certame. Isso demonstra que 

eles entenderam que as novas medidas trouxeram avanços significativos ao negócio 

de geração. 

 No entanto, ao contrário do que se previa, não houve concorrência que o 

governo esperava para o leilão nº 12 de 2015. O principal fator para a baixa 

concorrência neste certame deu-se principalmente pelo tempo que os investidores 

tiveram para se preparar. O edital para o leilão foi publicado em sete de outubro de 

2015 e a realização do mesmo ocorreu no dia vinte e cinco de novembro de 2015, 

portanto, o tempo foi muito reduzido para a realização dos estudos de viabilidade 

necessários e a captação de recursos para o pagamento das outorgas (R$ 17 

bilhões). 

 Após a realização do certame, os resultados foram que as geradoras Copel, 

Cemig e Celg renovaram as suas concessões. A Cesp perdeu as concessões de 

Jupiá e Ilha Solteira por não participar do certame, que teve como única proponente 

a empresa Três Gargantas de origem chinesa. 

 Quando comparados os valores ofertados do MWh (R$ 124,00) nesse leilão 

com a metodologia prevista na MP nº 579 de 2012 (R$ 25,00) a diferença ficou em 

aproximadamente em 5 vezes. Ressalta-se que mesmo nesse patamar a energia 

“velha” ficou em 20% menor do que a energia “nova” (usina de Itaocara) licitada no 

leilão A-5 de abril de 2015 (R$ 155,00), ou seja, mesmo com a cobrança de da 

outorga ouve uma redução no custo da energia para os consumidores. Está se 

utilizando o leilão A-5 de abril de 2015 como referência para o preço da energia por 

ser o último realizado para a venda na modalidade de “energia nova”. 
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 A energia assegurada a ser comercializada deverá respeitar a destinação 

para o ano de 2016 de 100% para o ACR e a partir de 1º de janeiro de 2017 70% 

para o ACR e 30% ao ACL. 

 

2.3 VIDA ÚTIL DAS USINAS HIDRELÉTRICAS 

 

 Sob a ótica regulatória os empreendimentos hidrelétricos devem observar as 

taxas de depreciação que levam em consideram o estado de conservação física e a 

atualização tecnológica dos equipamentos. Neste contexto serão abordados os três 

conceitos que são altamente relevantes para os cálculos do GAG: 

  vida útil física: período durante o qual a usina opera de forma segura; 

  vida útil econômica: período durante o qual a usina opera de forma segura 

e econômica; 

  vida útil regulatória: prazo durante o qual investimentos de capital e custos 

de O&M são remunerados. 

 

 Sob a ótica de engenharia a expressão vida útil pode ser definida como 

sendo a durabilidade do sistema (conjunto da estrutura mais os equipamentos que a 

compõem), ou seja, é o período de tempo considerado entre o início da operação e 

o seu fim que pode ser motivado por ter um elevado nível de falhas ou quando os 

reparos realizados tornam-se inviáveis pelas questões econômicas ou técnicas. 

 

O fim de vida útil do sistema está associado ao envelhecimento ou desgaste 
excessivo. Em alguns casos, pode-se considerar que o sistema atingiu o fim 
da vida útil mesmo que ainda esteja desempenhando as funções que lhe 
são requeridas, mas apresente muitos problemas. (Mendes, 2011) 

 

 Os três principais motivos que determinam a vida útil são: a baixa 

disponibilidade apresentada; reduzido nível de segurança apresentando riscos para 

as pessoas, instalações ou para o sistema ao qual está inserido; alto custo de O&M. 

Em uma visão tecnológica pode-se determinar o fim de sua vida útil quando tornar-

se obsoleto. Essas condições podem ocorrer individualmente ou ao mesmo tempo. 

 
Elas estão associadas basicamente aos problemas de indisponibilidade de 
peças sobressalentes e/ou de assistência técnica especializada. Isso pode 
impedir que o sistema continue operando e desempenhando suas funções. 
Caso os recursos estivessem disponíveis, seria possível a continuidade de 
funcionamento, não atingindo, portanto, o fim da vida útil. (Mendes, 2011). 
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 A paralisação da produção de determinado modelo ou de componentes do 

mesmo pode ser o fator gerador da sua obsolescência. A saída do fabricante do 

mercado provoca situações de maior impacto porque a oferta do sistema é 

suspensa, as peças de reposição não são mais encontradas e mesmo os técnicos 

(especialistas), que conhecem o sistema, com o passar do tempo não estarão mais 

disponíveis. 

 Portanto é correto afirmar que existe uma relação diretamente proporcional 

entre a durabilidade do sistema com a estratégia de manutenção, ou seja, a quando 

a manutenção adequada é realizada abre-se a possibilidade do prolongamento 

expressivo do tempo de vida útil do recurso que está degradado pelo tempo ou pelo 

uso. Isso pode ocorrer através da restauração total do sistema ou pela substituição 

de parte dos equipamentos, que o compõem, por outros que possuem as mesmas 

caraterísticas técnicas ou características similares (com os devidos ajustes e/ou 

adaptações). 

 Para Mendes (2011) “do ponto de vista de Engenharia de manutenção, um 

aspecto importante durante a vida útil dos sistemas é a facilidade para restaurações 

e extensões”. Por isso a realização dessas manutenções de maneira padronizada 

permite manter os índices de desempenho em um patamar desejado ou após a sua 

queda a sua recuperação aos índices desejados. 

 

2.3.1 Vida Útil Física (VUF) 

 

 A vida útil física de um equipamento pode ser medida pela evolução da taxa 

de falha, ou seja, o número de falhas por unidade de tempo. Esta taxa varia no 

tempo e é conhecida como a curva da banheira (FIGURA 12). 
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FIGURA 12 - EVOLUÇÃO TEMPORAL DA TAXA DE FALHAS 

 
FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

 A figura demonstra no eixo das ordenadas à taxa de falhas e o eixo das 

abscissas apresenta a passagem do tempo. O equipamento ao longo de sua vida útil 

passa por três fases distintas nas quais apresenta taxas de falhas em patamares 

diferentes: 

 na “infância” a taxa de falhas é decrescente porque os defeitos são 

eliminados gradualmente (defeitos de projeto e montagem dos 

equipamentos); 

 na “maturidade” a incidência de falhas acontece de maneira aleatória; 

 na “velhice” a taxa de falha cresce rigorosamente, quando aparecem os 

fenômenos de desgaste e as demais formas de deterioração cumulativa 

principalmente nos equipamentos eletromecânicos. 

 

 Para que seja possível estender a vida útil de um equipamento, faz-se 

necessária a realização de intervenções preditivas, preventivas e corretivas de 

maneira a manter a curva de falhas dentro de limites aceitáveis. A realização dessas 

manutenções visa assegurar a continuidade da capacidade funcional do 

equipamento e acabam por alterar a curva do crescimento da taxa de falha. Existem 

3 políticas de manutenção (FIGURA 13): 

 o reparo mínimo não afetará a evolução da taxa de falha do equipamento, 

diz-se então que o equipamento está “tão ruim como velho” (as bad as 

old); 
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 substituição reduz a taxa de falha ao valor inicial, ou seja, o equipamento 

se torna “tão bom como novo” (as good as new); 

 reforma reduz a taxa de falhas a valores intermediários. 

 

 Quando se realiza o reparo mínimo, a deterioração dos equipamentos pode 

exigir uma revitalização que eleva os custos de falha e os custos com a sua 

indisponibilidade. 

 

FIGURA 13 - INFLUÊNCIA DA POLÍTICA DE MANUTENÇÃO SOBRE A TAXA DE FALHAS 

 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

 A figura demonstra no eixo das ordenadas à taxa de falhas e o eixo das 

abscissas apresenta a passagem do tempo. 

 Quando se adota uma política de manutenção criteriosa os equipamentos 

poderão ser rejuvenescidos e, nesse caso, tendência crescente da taxa de falha irá 

diminuir. Esse procedimento é conhecido como “crescimento da confiabilidade” 

(reliability growth) e ocorre na infância (burn in phase), quando a taxa de falha cai 

até se estabilizar ou inicia uma trajetória ascendente. A FIGURA 14 ilustra como 

uma mudança da política de manutenção pode compensar a tendência crescente da 

taxa de falha. 
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FIGURA 14 - REVERSÃO DE TENDÊNCIA DA TAXA DE FALHAS 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

 As figuras demonstram nos eixos das ordenadas à taxa de falhas e nos 

eixos das abscissas apresentam a passagem do tempo. 

 A vida útil física de um ativo de geração pode ser estimada, teoricamente, a 

partir de modelos estocásticos que devem levar em conta: 

 os fatores internos que são compostos pelos: componentes principais da 

usina tais como a barragem, os grupos formados pelas turbinas e 

geradores; as políticas de manutenção que devem considerar o reparo 

mínimo, a reforma e a substituição dos equipamentos; 

 os fatores externos que são compostos basicamente pela estrutura, 

regime operativo do sistema e os aspectos ambientais (clima e qualidade 

da água, por exemplo). Esses fatores podem ser analisados por meio de 

modelos determinísticos (construção de cenários) ou estocásticos 

(distribuições das probabilidades). A inclusão dessas variáveis torna o 

problema altamente complexo e de difícil solução para a quantificação 

precisa da vida útil por envolverem muitos fatores tais como: 

interdependências temporais e espaciais; mecanismos de realimentação; 

manifestação de efeitos em médio e longo prazo. 

 

 No processo de solução do problema pode-se utilizar outra abordagem que 

considera: os elementos estatísticos baseados em dados históricos de um 

determinado grupo de usinas que apresentem características parecidas; dados 

técnicos sobre ciclo de vida de cada componente fornecidos pelos fabricantes 

(sistemas principais e auxiliares). “Nesta abordagem, a vida útil física é considerada 
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uma variável aleatória, cuja média (inverso da taxa de depreciação) representaria a 

vida útil” (LMDM et al, 2016). Esta metodologia é mais simples, mas, pode levar a 

valores equivocados porque a as usinas hidrelétricas apresentam uma alta 

variabilidade da vida útil dos equipamentos e instalações. 

 Outra abordagem utilizada é a abordagem dos conceitos econômicos. Tenta 

dimensionar a vida útil como um problema de otimização de custos e, por esse 

motivo, é aderente a regulação econômica a qual os agentes de geração devem 

seguir. 

 

2.3.2 Vida Útil Econômica (VUE) 

 

 O conceito de Vida Útil Econômica (VUE) apresenta de forma mais clara a 

administração dos ativos de geração o tempo necessário (número de anos) para que 

aconteça o retorno do investimento realizado na a aquisição do ativo somado aos 

custos envolvidos com O&M nesse período. 

 Neste contexto pode-se utilizar como solução, tomando como variável 

independente a VU, um problema de minimização de custos considerando os custos: 

 totais de capital; 

 de operação; 

 de manutenção; 

 de administração dos ativos de geração. 

 

[...] para um dado WACC, quanto maior a VU, menor a parcela anual de 
remuneração da usina (RU), na medida em que o custo total (OPEX + 
CAPEX) de gestão da usina pode ser diluído em prazo mais longo. Assim, o 
problema de determinação de VUE pode ser formulado como segue: 

VUE = Min VU {OPEX (VU) + CAPEX (VU) + RU (VU)} = Min VU {TOTEX (VU) 
+ RU (VU)} 
Onde:    
 VUE = Vida Útil Econômica 

 OPEX (VU) = custo de O&M anual de um ativo de geração 
 CAPEX (VU) = custo de capital anual de um ativo de geração 

 TOTEX (VU) = custo total anual de um ativo de geração 

 RU (VU) = parcela de remuneração anual de um ativo de 
geração. (LMDM et al, 2016) 

 

 Portanto a VU* (Vida Útil Ótima) é a parcela da VUE que minimiza o TOTEX 

(Custo Anual Total), como demonstrado na FIGURA 15. 
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FIGURA 15 - VIDA ÚTIL ECONÔMICA 

 

FONTE: Modificado de LMDM et al (2016) 

 

2.3.3 Vida Útil Regulatória (VUR) 

 

 A vida útil regulatória de um ativo de geração é determinada pela ANEEL 

(agente regulador) e constitui-se de um período de tempo fixado por ela. Nesse 

período de tempo tanto o CAPEX (capital investido) quanto o OPEX (custos de 

O&M) devem ser remunerados. “A vida útil regulatória, ou regra de depreciação, 

integra a Quota de Reintegração Regulatória (QRR) da Base de Remuneração 

Regulatória (BRR), fundamental no cálculo do GAG” (LMDM et al, 2016). 

 A ANEEL leva em consideração na elaboração da VUR à recuperação dos 

custos de O&M que se fazem necessários para operar o ativo, atendendo os 

requisitos da disponibilidade requerida e o retorno dos investimentos realizados 

nesses ativos. No momento em que a VUR apresentar um tempo de vida superior a 

VUE entende-se que surgiu o chamado risco regulatório elevado, ou seja, indica ao 

investidor a possibilidade de não recuperar o que foi investido em CAPEX. Esse fato 

implicará diretamente na qualidade do serviço ofertado, pois a descapitalização do 

investidor provocará o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, 

ou seja, estará em risco. Caso a VUE apresente-se maior que a VUR não haverá um 

impacto no valor presente do fluxo de caixa do operador, mas as perdas serão 

imputadas ao consumidor. 
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2.3.4 Estados do Componente ou do Sistema 

 
 Entende-se que o estado do componente ou do sistema, “é a condição atual 

comparada com as condições de quando novo e de quando no fim da vida útil” 

(Mendes, 2011). Deve-se avaliar a condição em que se encontra e confrontar com o 

estado de novo para saber o quanto de desgaste ocorreu e da mesma maneira 

comparar a condição atual com a condição em que não é mais possível utilizá-lo 

para saber qual é o período de tempo residual. Essa avaliação também é importante, 

pois indicará se o desgaste apresentado está dentro do esperado ou não. 

 O componente ou sistema pode ser classificado por: 

 
 Normal (ou Nominal): ainda cumpre com as especificações funcionais 

para as quais ele foi construído, de maneira segura e confiável; 

 Degradado: continua a realizar as funções em limites aceitáveis, mas 
que são abaixo dos valores especificados. Um componente ou sistema 
no estado degradado pode ser mantido em operação até certo tempo e 
com certo excesso do custo de manutenção e com certo risco adicional; 

 Arriscado: provavelmente provocará ferimentos nas pessoas, perda 
significativa de material ou equipamentos ou ainda alguma outra 
consequência inaceitável. Não pode ser permitida a operação nessa 
condição. (Mendes, 2011). 

 
 A rotina de manutenção tem um aspecto importante na hora da avaliação em 

que ponto o componente ou o sistema se encontra, conforme demonstrado na 

FIGURA 16. Quando as manutenções são realizadas como indicado pelo fabricante 

a vida útil do componente ou do sistema vai de encontro ao especificado ou ainda 

pode tender pela sua prorrogação. 

 
FIGURA 16 - ESTADOS DOS COMPONENTES OU SISTEMA 

 

FONTE: Modificado de MENDES (2011) 
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 A avaliação do componente ou do sistema normalmente é realizada 

considerando o histórico das manutenções executadas, resultados dos testes e do 

número e amplitude dos incidentes ocorridos no período estudado. 

 

2.3.5 Obsolescência 

 

 Mendes (2011) define “resumidamente, pode-se dizer que o sistema está 

obsoleto quando ele não cumpre alguma função básica (considerada obrigatória), do 

ponto de vista contemporâneo”. Se não consegue mais desenvolver as atividades as 

quais foi projetado dentro de padrões de qualidade e custos então é chegada a hora 

de substituí-lo. 

 A obsolescência também pode ser caracterizada quando a tecnologia 

embarcada não é tão eficiente para o uso proposto quando comparadas com as 

tecnologias mais modernas. Isso pode ocorrer em função de mudanças conceituais 

dos produtos, novas demandas de mercado ou ainda a introdução de novos 

processos de produção mais eficientes, entre outros. Fica a ressalva que nesse caso 

a obsolescência não ocorre em função do envelhecimento propriamente dito e sim 

se associa ao atendimento de novas necessidades/funcionalidades e, por isso, 

quando se identifica a falta de funções acessórias que são consideradas opcionais 

sinaliza que o componente ou o sistema começa a apresentar sinais de que está 

superado. 

 Então se pode dizer que a principal característica da obsolescência de um 

componente ou do sistema é a incapacidade que apresenta de assimilar e exercer 

novas funcionalidades, ou seja, apenas desempenha suas funções para as quais foi 

originalmente desenhado não permitindo que novas funções sejam inseridas a ele. 

As novas funções podem ser derivadas: da evolução tecnológica, novas tecnologias 

e soluções; das restrições operativas; das ampliações; das novas solicitações dos 

usuários; das substituições de outros equipamentos ou sistemas; entre outras. 

 Para Mendes (2011) “a obsolescência pela ausência de novas 

funcionalidades, requeridas tanto pelos usuários como por outros sistemas 

associados, é indicativo indireto da necessidade de atualização tecnológica”. 
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 Os principais critérios que caracterizam a obsolescência do sistema por falta 

de funcionalidade são: 

 

 o sistema não cumpre todas as funcionalidades consideradas 
(atualmente) básicas (obrigatórias), incluindo as questões de segurança; 

 o sistema não cumpre todas as funcionalidades consideradas 
(atualmente) acessórias (opcionais), mesmo se submetido a adaptações. 
(Mendes, 2011). 

 

 As funcionalidades obrigatórias que um componente ou do sistema devem 

conter são definidas por normas e requisitos dos usuários. Como nas situações 

anteriores, quando um componente ou o sistema não atende mais as normas 

vigentes poderá, também, ser classificado como obsoleto. 

 Outro aspecto que deve ser considerado é o da falta de peças 

sobressalentes e/ou a falta de especialistas. Isso pode acontecer quando a indústria 

resolve descontinuar a fabricação do componente ou do sistema e, por esse motivo 

pode caracterizar a sua obsolescência, indicando que por alguma necessidade foi 

introduzida uma nova tecnologia que traz algum tipo de evolução tecnológica. 

 Mendes (2011) reforça que “[...] a obsolescência do sistema e o fim de vida 

útil são diferentes e podem ser exclusivos ou simultâneos. Um sistema pode ter 

atingido o fim da vida útil, mas não ser considerado obsoleto”. São situações 

conceitualmente e operativamente diferentes e devem ser observadas com o 

cuidado que se faz necessário. 

 

2.3.6 Restauração 

 

 Também conhecida como reparo, Mendes (2011) a define que “[...] ela pode 

ser entendida como uma manutenção, que é necessária devido à deterioração ou 

desgaste natural dos equipamentos, causada principalmente pelo tempo”. É a forma 

mais simples de manter o componente ou o sistema operacional e deve-se 

considerar que o local onde estão instalados pode influenciá-la. 

 Uma característica da realização das restaurações é que elas apresentam 

custos, mas não são proporcionados ganhos adicionais com a sua realização. O 

objetivo é o de devolver o sistema a sua condição operativa original. 

 A realização sistemática de reparos pode ser uma indicação de que o 

sistema está saturado ou que os reparos realizados não são mais suficientes para 
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manter os componentes ou o sistema operante. Neste caso a realização da 

restauração do sistema por completo pode ser o melhor caminho. A restauração do 

sistema pode ser realizada de muitas maneiras, por meio de uma reforma por 

exemplo. 

 

2.3.7 Reforma 

 

 A reforma ou refurbishment é conhecida como extensão da vida útil. 

Especificamente para as usinas os autores a classificam reabilitação ou 

rehabilitation. 

 

A reforma envolve revisões e consertos para que o sistema pareça como se 
fosse novo. Ela pode envolver inclusive a troca de componentes por outros 
similares. A reforma requer analise mais detalhada que a restauração, 
pensando em horizontes de tempo maiores. O custo e tempo necessário 
também são superiores aos da restauração, porém esperam-se resultados 
melhores. (Mendes, 2011). 

 

 Diferente da restauração que procura devolver o componente ou o sistema a 

condição original e sem oferecer ganhos adicionais, a reforma é mais abrangente e 

pode mudar as especificações do componente ou do sistema não tendo a 

preocupação em retornar a posição original e ao realizá-la se espera a consecução 

de melhores resultados. 

 Para Mendes (2011) “os principais objetivos da reforma são estender a 

operação das instalações e prover o desempenho requerido”. Ao realizar a reforma 

se consegue o aumento significativo da vida útil do componente ou do sistema 

objeto da mesma quando considerado como referência o tempo de vida útil original 

projetado. 

 A realização da reforma é uma boa alternativa e apresenta algumas 

características: 

 são identificados e substituídos os componentes causadores de 

manutenções recorrentes ou que apresentam indícios de que irão parar 

de funcionar em um curto espaço de tempo; 

 preserva os componentes em bom estado e que apresentam uma vida útil 

residual elevada; 
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 o tempo de vida útil residual de um sistema reformado tende a ser mais 

curto que de um modernizado; 

 sob a ótica administrativa e ambiental é a solução de menor impacto para 

garantir ou aumentar o fornecimento de energia elétrica. 

 

 O termo reforma é usado como sinônimo de modernização, mas, a 

realização da reforma não promove obrigatoriamente a atualização tecnológica do 

componente ou do sistema. O incremento da tecnologia não necessariamente ocorre 

para a última disponível, depende das características técnicas do componente ou do 

sistema, da necessidade, dos custos, etc. Pode ser que para determinado 

componente ou sistema uma tecnologia intermediária seja a melhor solução. 

 

2.3.8 Modernização 

 

 A modernização ou upgrading é definida por Mendes (2011) como: 

 

A modernização envolve necessariamente a troca de componentes do 
sistema. Assim, a manutenção pode resultar em modernização parcial. 
Quando dispositivos sobressalentes do mesmo tipo estão disponíveis não 
há atualização tecnológica, é caracterizada uma reforma. Mas quando são 
usados sobressalentes diferentes mais recentes, compatíveis com os 
anteriores, na maioria das vezes eles têm novas funcionalidades que se 
usadas podem levar a atualização tecnológica de parte do sistema. 

 

 Entende-se então que para que o investimento realizado seja considerado 

como modernização ela deverá trazer alguma atualização tecnológica e, por esse 

motivo se utiliza o termo atualização tecnológica para se referir a ela. Quando a 

atualização tecnológica é realizada consegue-se o aumento da vida útil do 

componente ou do sistema, pois a inserção de novas funcionalidades poderão 

atender parcialmente ou integralmente as novas demandas. 

 O conceito da abrangência da modernização divide a opinião dos autores. 

 
Alguns autores consideram que o termo modernização só se aplica aos 
sistemas de controle, automação e proteção, em especial quando há 
inclusão de dispositivos digitais e de computação nesses sistemas (não se 
aplica a toda a instalação). Nesse caso, a modernização pode ser entendida 
como a utilização de novas tecnologias digitais nos sistemas secundários. 
Em contrapartida, outros autores consideram que a modernização se aplica 
a toda a instalação (usinas e subestações) e é mais ampla do que a 
definição aqui apresentada, envolvendo inclusive a repotenciação. (Mendes, 
2011). 
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 A repotenciação será tratada no decorrer do trabalho. O fato é que a 

repotenciação não pode ser tratada como uma atividade normal de manutenção, ela 

é muito mais abrangente e complexa que isso. Para que a repotenciação possa 

ocorrer se faz necessária a elaboração de um projeto e, por esse motivo, a área de 

engenharia deve participar. A participação da engenharia da empresa pode ocorrer 

em conjunto com a área de manutenção, com fornecedores e integradores. 

 

2.3.9 Substituição, Modernização e Reforma 

 

 A substituição pode resultar em uma modernização dependendo como ela é 

realizada. 

 

A substituição consiste em trocar um componente, um componente ou o 
sistema inteiro por outro, com especificação técnica diferente ou não. 
Portanto, pode-se utilizar o que há de mais moderno no mercado resultando 
em modernização. Por isso, às vezes o termo substituição se confunde 
(significa) com o termo modernização. (Mendes, 2011) 

 

 A diferença entre a substituição e a reforma é definida por Mendes (2011) 

como: 

 

Afirma-se que, se ocorrer substituição parcial ou total de componentes ou 
sistemas por outros novos com melhor qualidade de concepção e 
funcionamento (portanto, nova especificação técnica) com objetivo de 
aperfeiçoar a operação e a capacidade de geração, trata-se de 
modernização. Por outro lado, se o componente ou sistema for substituído 
por outro com tecnologia similar (portanto, mesma especificação técnica), 
trata-se de reforma. 

 

 Entende-se então que quando executada a substituição e ela não trouxer 

ganhos adicionais ao componente ou sistemas ela é classificada como reforma 

apenas. 

 Quando um componente ou sistema é substituído de maneira integral ele 

passa por um processo de que necessita que seja reprojetado e quando isso ocorre 

novos componentes são utilizados, provavelmente mais modernos. Deve-se 

ressaltar que como é uma substituição completa os recursos necessários para a sua 

realização são maiores, exigindo um tempo maior para a sua execução, um volume 

de trabalho superior, resultando em uma indisponibilidade mais alta. 
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 Quando ocorre uma substituição total dos principais componentes e de 

estruturas da usina, tais como grupos geradores, centrais elevadoras, 

descarregadores, barragem, vertedores, e outros, definem-se como reconstrução. O 

resultado é uma usina praticamente nova e, nesse caso uma modernização deverá 

acontecer. Esse investimento não se justifica sem que ocorra uma atualização 

tecnológica. 

 

2.3.10 Extensão da Instalação 

 

 A extensão das instalações envolve modificações para ampliação do sistema 

existente, geralmente com a inclusão de novos componentes do processo. Os novos 

componentes ou sistemas podem ser da tecnologia já utilizada ou de nova 

tecnologia, depende da necessidade. 

 Para Mendes (2011) “se for suportado pelo projeto original do sistema, um 

dispositivo pode ser estendido diretamente adicionando componentes. Nesses 

casos, normalmente também há a necessidade de atualização e ajustes nos 

parâmetros operativos”. Em muitos casos o projeto original suporta algumas 

extensões, basta inseri-lo e realizar os ajustes necessários para que seja possível 

operá-lo. 

 

2.3.11 Repotenciação 

 

 A repotenciação ou uprating é caracterizada por Mendes (2011) como: 

 

A repotenciação de usinas é um conjunto de obras civis e eletromecânicas 
para obter ganhos de potencia e de rendimento. Ela envolve grandes 
modificações (inclusive com substituições) na turbina, no gerador e nos 
serviços auxiliares. (Mendes, 2011). 

 

 São as obras que tem um grande impacto na usina resultando em ganhos de 

potência, de rendimento e visando estender a vida útil das unidades geradoras. 

 Para Mendes (2011) a repotenciação pode ser realizada de 3 maneiras 

distintas. 
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 Mínima:  corresponde ao reparo da turbina e do gerador, recuperando 
seus rendimentos originais. Em média há 2,5% de ganho de capacidade; 

 Leve: trata-se da repotenciação da turbina e do gerador. Obtém-se 
ganhos de capacidade da ordem de 10%; 

 Pesada: envolve a troca do rotor da unidade geradora. Os ganhos de 
capacidade são entre 20 e 30%. 

 

 A classificação de repotenciação leve e pesada é atribuída à ANEEL que 

entende que a sua aplicação é aos equipamentos primários da usina hidrelétrica 

(turbina, gerador e transformador elevador). Normalmente quando ela ocorre outros 

sistemas, como o de supervisão, por exemplo, são substituídos para atender os 

novos requisitos do sistema. 

 

2.3.12 Manutenção 

 

 A intervenção pode ser necessária pela baixa disponibilidade apresentada 

pelo componente ou sistema, ocorrendo normalmente quando os componentes ou o 

sistema como um todo estão degradados e, por esse motivo considera-se a baixa 

disponibilidade como um indicador que aponta para o fim da vida útil dele. 

 A baixa disponibilidade caracteriza-se: 

 

 Baixo Mean Time Between Failures (MTBF): o sistema apresenta muitas 
falhas. As falhas podem ser causadas por defeitos repetitivos ou razões 
diferentes; 

 Alto Mean Time To Repair (MTTR): o sistema tem defeitos graves que 
causam aumento do tempo requerido para manutenções. A manutenção 
está se tornando cada vez mais difícil. (Mendes, 2011). 

 

 A curva da banheira é muito utilizada para esse tipo de análise. A taxa de 

ocorrência de falhas se altera em função do tempo e durante o período considerado 

de vida útil deve manter certa estabilidade, no período inicial deve ser decrescente 

até atingir a estabilidade, já para o período final ela é crescente caracterizando 

assim a sua obsolescência, conforme já demonstrado na FIGURA 12. 

 Mendes (2011) entende que a aplicação da curva da banheira é apropriada 

para sistemas eletromecânicos tradicionais: 

 
A curva e particularmente adequada para os dispositivos eletromecânicos 
dos sistemas convencionais. Já para os dispositivos digitais, dos sistemas 
numéricos e modernos, pode-se considerar que, depois de comissionados, 
a taxa de falhas é associada à parte horizontal da curva, ou seja, eles não 
envelhecem. Assim, como eles não degradam com o tempo, o fim da vida 
útil deles geralmente é determinado pela obsolescência. 



59 

 A análise da curva compreende na observância dos graus (pontuação) dos 

problemas. Essa pontuação é atribuída de maneira distinta para as 

indisponibilidades programadas e para as indisponibilidades forçadas. Deve-se 

atribuir uma pontuação para cada patamar (taxa) escolhido. Outra maneira para 

avaliar a indisponibilidade é fazer um levantamento histórico das taxas comparando 

o resultado com a taxa atual, abrindo assim a possibilidade de medir os desvios 

ocorridos. 

 Um problema que interfere na manutenção, principalmente em componentes 

ou sistemas muito antigos, é o das peças sobressalentes. 

 

A falta de peças sobressalentes, em estoque e/ou no mercado, é um 
problema grave para a manutenção do sistema. Em ocorrências de falhas 
nessa situação, o tempo que a unidade geradora ficará fora de serviço pode 
ser muito longo. Em casos extremos, a falta de peças sobressalentes pode 
deixar a unidade geradora, fora de serviço definitivamente (até que o 
sistema seja substituído). (Mendes, 2011). 

 

 Portanto, ao se fazer um planejamento das manutenções, deve-se levar 

essa possibilidade em conta. E, por isso, se deve adotar uma solução paliativa que 

consiste em substituir um número limitado de componentes ou sistemas para dar 

tempo a obtenção de novas peças sobressalentes e, nesse caso pode ocorrer a 

modernização de algumas partes da usina. 

 Outra questão importante e que tem reflexos significativos na realização das 

manutenções é custo das peças de reposição. Com o passar do tempo existe uma 

tendências dos preços dessas peças se elevarem. 

 

Para uma dada tecnologia o custo de peças sobressalentes geralmente 
aumenta com o tempo. A razão é que novas tecnologias com melhor 
relação custo/funcionalidades progressivamente substituem as anteriores. A 
fabricação de dispositivos de tecnologia antiga é, portanto, limitada a peças 
sobressalentes: a quantidade de produção decresce e o custo relativo para 
cada peça aumenta. (Mendes, 2011). 

 

 A indústria está sempre procurando por processos fabris mais baratos e com 

novas tecnologias que agreguem valor aos mesmos. Isso significa, por exemplo, que 

equipamentos com tecnologia digital possam substituir equipamentos 

eletromecânicos desempenhando atividades adicionais. Por esse motivo a indústria 

passa a produzir os equipamentos mais modernos e para os anteriores a produção 
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limita-se apenas para as peças de reposição. Nesse caso o ganho de escala 

desaparece provocando um aumento dos preços. 

 

2.4 FALHAS EM CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

 

 Para Promon et al (2016) define que: 

 

Eventos são ocorrências naturais, ou não, que podem comprometer a vida 
útil. Falha é a consequência física do evento, ou o efeito identificado, e pode 
causar a interrupção da função requerida ou a incapacidade de satisfazer 
um padrão de desempenho definido. Para o restabelecimento da função é 
necessária ação corretiva específica que pode se dar sobre o item e/ou 
sobre o evento que o causou.  

 

 Quando um sistema falha tem-se que a raiz do problema é a causa técnica 

básica que deu origem falha e está associada a uma ou mais causas primárias e 

estas a causas secundárias e assim sucessivamente. 

 

No caso de centrais hidrelétricas, qualquer falha que pode levar a uma 
redução da vida útil ou ao encarecimento do prolongamento da sua vida útil 
pode ser associada a uma ou mais causas fundamentais, que pode ser 
caracterizada como tecnológica; procedimental, atitudinal; governança; 
legal; financeira; comercial, ou ambiental. No âmbito deste trabalho a causa 
raiz é a causa fundamental sobre a qual pode-se executar uma ação 
corretiva, preventiva ou preditiva. (PROMON et al, 2016). 

 

 Quando todos os protocolos de operação e manutenção são seguidos e 

mesmo assim algum componente falha, trata-se de uma falha tecnológica, mas, 

quando os protocolos não são seguidos corretamente às causas da falha podem não 

ser necessariamente as tecnológicas. 

 Promon et al (2016) entende que de uma maneira geral as causas das 

falhas podem ser: 

 tecnológicas - associadas ao projeto técnico (cálculos ou especificações 

técnicas); 

 procedimentais - qualidade dos procedimentos que devem ser acatados, 

as falhas podem ocorrer quando os procedimentos não forem cumpridos 

(falha atitudinal), ou quando os procedimentos estiverem incorretos ou 

desatualizados e estiverem sendo cumpridos (falha procedimental); 
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 governança - decisões tomadas na cadeia de comando da empresa que 

possam reduzir a disponibilidade e a confiabilidade da usina; 

 legal - relacionada ao arcabouço jurídico sendo um limitante à autonomia 

administrativa da empresa; 

 financeira - falta de capital ao gerador para a realização dos investimentos 

necessários; 

 comercial - falhas do processo de comercialização da energia gerada e 

falhas nos processos de compra de itens para o empreendimento; 

 ambiental - eventos ambientais permanentes ou eventuais que afetam a 

vida útil da usina. 

 

 Slack, Johnston e Chambers (2009) citam os 6 tipos de falhas: 

 

 Falhas de projeto – Quando as demandas que envolvem concepção, 
especificação, limitação, etc. não foram observadas; 

 Falhas de instalações – Quando máquinas, equipamentos ou estruturas 
sofrem avarias que ocasionam paradas; 

 Falhas de pessoal – Quando há erros ou violações dos métodos ou 
práticas pelos funcionários; 

 Falhas de fornecedores – Quando há entregas atrasadas ou produtos 
entregues fora das especificações; 

 Falhas de clientes – Quando os mesmos utilizam os produtos de forma 
inadequada; e 

 Falhas externas – Quando fatores externos à empresa influenciam na 
qualidade oi desempenho de uma determinada função. 

 

 Essas falhas podem ser minimizadas ou mesmo eliminadas quando o nível 

de investimentos é adequado e/ou são aplicadas ferramentas para a sua mitigação. 

Os autores ainda afirmam que existem alguns componentes que podem ter sua vida 

útil ampliada: Reservatório; Barragem; Vertedouro; Tomada d´água; Sistema de 

adução de baixa pressão; Câmara de carga e Chaminé de equilíbrio; Grades; 

Comportas e acessórios; Conduto de alta pressão; Válvulas hidráulicas; Turbinas 

hidráulicas; Tubo de sucção; Regulador de velocidade; e Canal de restituição. 

 As falhas em componentes de usinas hidrelétricas dividem-se em: 

 reservatório - é o componente no qual são percebidos os impactos 

decorrentes do manejo da bacia hidrográfica (assoreamento, a 

deterioração da qualidade da água, a ocupação desordenada das 

margens, escorregamento de taludes); 



62 

 barragem - é responsável pela formação do reservatório, podem ser: de 

aterro (de terra, enrocamento, enrocamento e terra); de concreto: 

(gravidade, compactado rolado-CCR, em arco, de contraforte). Os 

problemas mais comuns são: percolação de água, escorregamento, 

erosão interna, fraturamento, reação álcalis-agregado e seu galgamento; 

 vertedouros - é uma estrutura civil construída, ou não, junto ao corpo da 

barragem e tem a finalidade de escoar o excesso de água acumulada no 

reservatório de modo a impedir o galgamento da barragem. Os problemas 

mais comuns são: a cavitação, a erosão por abrasão, a reação álcalis-

agregado e a erosão a jusante provocado pelo jato de água; 

 tomada d´água - é a estrutura civil destinada à captação de água podendo 

se localizar junto ao corpo da barragem ou não, ser do tipo submersa ou 

de superfície. A tomada d´água abriga a grade, comporta de serviço e 

guias para stop logs, podendo abrigar também o descarregador de fundo, 

ou desarenador, com a respectiva comporta, além de limpa grade. O 

problema comum a todas as estruturas de concreto sujeitas à umidade é 

a reação álcali-agregado; 

 sistema de adução de baixa pressão - pode ser constituído por canal de 

adução, galeria, túnel, ou uma combinação destes sendo o elemento 

responsável pela condução, a céu aberto, da água a ser turbinada. É o 

elemento de ligação da tomada d´água com a câmara de carga. Os 

problemas mais comuns são: escorregamento ou erosão ocasionando o 

derramamento de solo para dentro do canal; erosão junto à base do 

canal, podendo levar à perda da sustentação e o colapso do canal; 

 câmara de carga e chaminé de equilíbrio – a câmara de carga é o 

elemento de transição entre o canal de adução e o conduto forçado e a 

chaminé de equilíbrio é o elemento de transição do túnel com o conduto 

forçado. Ambos têm a função de proteger o sistema de adução contra 

golpes de aríete. Os problemas mais comuns que eles enfrentam são: 

escoamento de água; reação álcali-agregado; erosão por abrasão; 

cavitação; 

 grades - são componentes hidromecânicos instalados na tomada d´água 

e na câmara de carga para impedir que corpos flutuantes e submersos 
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cheguem às turbinas. Exigem uma limpeza frequente para evitar a 

interrupção do fluxo de água e esforços estruturais que possam 

comprometer a segurança da central; 

 comportas e acessórios – são dispositivos mecânicos empregados para 

controlar vazões hidráulicas em qualquer conduto livre ou forçado; 

 conduto de alta pressão - é o elemento responsável por conduzir a água 

para a turbina hidráulica. O conduto pode ser construído em aço, com ou 

sem revestimento. Quando o sistema de adução é subterrâneo e a 

qualidade da rocha permite, ele pode ser simplesmente escavado. Os 

maiores problemas que enfrentam são: corrosão; abrasão; fadiga que 

pode provocar vazamentos; fissuras; percolação; 

 válvula hidráulica e acessórios - têm a função de bloquear o fluxo d´água 

para a turbina quando ocorrer uma rejeição de carga ou quando for 

realizada alguma manutenção na turbina, sendo um dispositivo de 

segurança da usina. Possui tempo de fechamento dimensionado para 

minimizar o golpe de aríete no sistema de adução. Os tipos mais 

utilizados são borboleta e esfera. Os problemas mais comuns são: 

vazamento pelo anel de vedação; desgaste dos mancais, eixos e 

retentores; desgaste abrasivo da sede; fricção excessiva no mancal 

devido à deposição de sólidos; abertura com dificuldade (equalização de 

pressão); vazamento nos cilindros hidráulico de acionamento da válvula; 

cavitação; corrosão; 

 turbina hidráulica - Os principais problemas apresentados nas turbinas 

são: cavitação de suas pás; vazamento de água pelo eixo das pás 

diretrizes; perda de precisão na regulagem da vazão; erosão; abrasão da 

agulha e do bocal do injetor; ruptura dos parafusos de fixação das pás no 

rotor da turbina por cisalhamento ou fadiga; 

 regulador de velocidade - é o componente responsável por controlar a 

vazão de água que passa pela turbina para manter a velocidade síncrona. 

O problema mais comum é o vazamento de óleo por necessidade de 

substituição dos retentores; 

 tubo de sucção - é o elemento de recuperação de energia das turbinas. O 

problema mais comum é a cavitação acelerada por falha no projeto ou 
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fabricação da turbina, ou de construção da central, caso a altura de 

projeto entre o eixo da turbina e a cota de jusante não tenha sido 

respeitada; 

 canal restituição ou canal de fuga - é o componente que conduz a água 

turbinada para o corpo receptor. Geralmente ele é escavado em rocha, 

que pode ser com ou sem revestimento. Os problemas comuns são: 

erosão, falhas de projeto ou de construção pode ocasionar o surgimento 

de vórtices que pode provocar a erosão dos taludes adjacentes e causar 

vibrações na turbina; 

 casa de força - é a estrutura civil que abriga as turbinas, geradores, sala 

de controle e equipamentos auxiliares sendo uma estrutura sólida, 

construída em ambiente externo ou subterrânea. Os problemas mais 

comuns a essas estruturas são: infiltração; quando em caverna apresenta 

infiltração pelo maciço rochoso. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A pesquisa realizada a trabalhos correlatos apontou poucos estudos 

desenvolvidos em relação ao tema proposto nessa dissertação. Isso se deve por 

tratar-se de uma investigação a uma área regulatória específica do setor elétrico 

brasileiro que passou por alterações em seu marco regulatório recentemente. 

 Os trabalhos mais relevantes e que fazem parte deste novo cenário foram os 

quatro apresentados a seguir. 

 O primeiro trabalho refere-se à dissertação de mestrado de Seara (2010) 

que apresenta como objetivo a realização da revisão dos documentos técnicos e de 

desempenho da barragem de GPS, os critérios adotados durante a fase de projeto, 

uma análise crítica de seu desempenho, propondo ações necessárias à preservação 

de sua segurança e produzir um documento capaz de auxiliar as equipes 

responsáveis pela manutenção e segurança da barragem na avaliação de seu 

comportamento durante os anos que se seguirão. 

 Seara (2010) chegou à conclusão de que: 

 

[...] análise do comportamento da instrumentação e nova avaliação das 
condições apresentadas pela barragem de Capivari-Cachoeira ao longo de 
quase quatro décadas de operação, demonstrando que a estrutura satisfaz 
plenamente as condições de segurança de acordo com o preconizado em 
critérios de projeto usualmente aceitos. 

 

 O segundo trabalho é o projeto de P&D 6491-0337/2014 elaborado por 

Promom et al (2016). Este é um projeto cooperado tendo como proponente a 

COPEL GeT e faz parte do programa de P&D da ANEEL. O seu foco é o estudo da 

MP nº 579 de 2012 e a partir dela teve como objeto: o estudo e elaboração de 

metodologias para o cálculo da indenização devida aos concessionários; o cálculo 

do valor de novos investimentos; o desenvolvimento de propostas para a 

mensuração da qualidade do serviço de geração. 

 Foi desenvolvido um método de cálculo para a indenização dos ativos de 

geração para os investimentos não depreciados; a remuneração da prestação dos 

serviços com padrões de qualidade e disponibilidade adequados; novos 

investimentos. O software desenvolvido foi denominado de Sistema de Avaliação de 

Usinas Cotistas (STATUS) e contempla as questões sobre a indenização de novos 

investimentos e as da qualidade dos serviços a serem prestados. 
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 Outro trabalho é o projeto de P&D 6491-0339/2014 elaborado por LMDM et 

al (2016). Esse é um projeto cooperado tendo como proponente a COPEL GeT e faz 

parte do programa de P&D da ANEEL. O seu foco foi o estudo da MP nº 579 de 

2012 e a partir dela teve como objeto revisar a forma de cálculo da RAG e 

apresentar novas alternativas; propor uma metodologia de revisão tarifária periódica; 

sugerir uma metodologia de reajuste tarifário. 

 O projeto gerou como resultado um software denominado de Sistema de 

Tarifa da Geração (STG) que é um simulador das tarifas em diferentes cenários. 

 Por fim, analisa-se a dissertação de mestrado de Silva (2016) que apresenta 

como objetivo analisar os impactos na estratégia de venda de energia dos geradores 

diante da inserção de cotas de garantia física nas tarifas de compra de energia das 

distribuidoras. O estudo deu-se pela necessidade de reavaliar as estratégias 

competitivas para comercialização de energia elétrica no SEB após a edição das 

medidas provisórias nº 579 de 2012 e nº 688 de 2015, para avaliar como as novas 

cotas de garantia física podem interferir nas tarifas de compra de energia das 

distribuidoras e qual é o seu impacto no equilíbrio de mercado. 

 Silva (2016) chegou à conclusão de que: 

 

[...] a mudança regulatória com a MP nº 688 de 18 de agosto de 2015, o 
governo acabou por extinguir quase todo o potencial de queda nas tarifas 
de compra de energia das distribuidoras, o que leva a conclusão final de 
que agora diante desta última mudança, a estratégia de venda de energia 
dos geradores pouco será afetada pela inserção de cotas de garantia física. 

 

 Adicionalmente foram localizados também alguns trabalhos correlatos que 

se destinam basicamente ao negócio de distribuição e transmissão de energia, entre 

eles, pode-se citar: 

 O primeiro trabalho é de Brown (2013) que trata dos aspectos 

mercadológicos, regulatórios e da natureza das concessões do SEB e como elas 

são celebradas e aplicadas, tendo como foco a redução de custos para aumentar a 

eficiência. 

 A diferença dessa obra com o propósito desta dissertação é o olhar sobre a 

as receitas provenientes do GAG-melhorias para saber se serão suficientes para 

suportar os investimentos necessários para garantir capacidade de geração das 

usinas. 
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 Outro trabalho é o de Proença (2009) que trata das principais práticas 

regulatórias implantadas no país e o aprimoramento do sistema regulatório brasileiro 

e para a melhoria da qualidade da regulação. 

 A diferença dessa obra com esta dissertação é que as questões regulatórias 

abordadas são anteriores às MPs nº 579 e nº 688. 

 O trabalho de Dennis (2007) trata das estimativas dos custos de implantação 

de novas tecnologias, as taxas de retorno correspondentes considerando as 

incertezas e os riscos do negócio de geração elétrica. É importante para identificar a 

opção de menor custo para o investimento e analisar as políticas de preços. 

 A diferença dessa obra é que ela aborda as estimativas dos custos de 

implantação de novas tecnologias, enquanto esta dissertação trata das receitas 

provenientes do GAG-melhorias, para saber se serão suficientes para suportar os 

investimentos necessários para garantir capacidade de geração das usinas, levando 

em conta que o GAG-melhorias independe das políticas de preços. 

 O livro de Tolmasquim (2015) demonstra como foi o desenvolvimento do 

chamado novo modelo do SEB, com ênfase na abordagem da segurança do 

abastecimento e da modicidade tarifária, tratando dos aspectos técnicos, 

econômicos e jurídicos até a edição da MP nº 579. 

 A diferença dessa obra é que ela aborda as questões regulatórias anteriores 

a MP nº 688, enquanto esta dissertação trata das receitas provenientes do GAG-

melhorias, para saber se serão suficientes para suportar os investimentos 

necessários para garantir capacidade de geração das usinas, levando em conta que 

o GAG-melhorias independe das políticas de preços. 

 O trabalho de Pedrosa (2010) que analisa a tarifa a custos marginais (tarifa 

horossazonal). O autor entende que a implantação da tarifa horossazonal permitiu 

ao SEB e aos grandes consumidores de eletricidade a clareza sobre os custos reais 

no horário de ponta do sistema. Fala ainda sobre as bases conceituais dos custos 

que formam a tarifa horossazonal e a evolução dos custos da energia elétrica. 

 Esta obra também se difere desta dissertação porque tem o foco na tarifa 

horossazonal e as questões regulatórias abordadas são anteriores as MPs nº 579 e 

nº 688. 

 Por fim o trabalho de Mayo (2012) que trata dos mercados atacadistas de 

eletricidade, seus modelos, suas estruturas, seus sistemas de comercialização, suas 

formas e plataformas de negociação. Descreve como a eletricidade é produzida, 
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transportada, comercializada e consumida. Fala ainda da importância da liquidez, da 

transparência e da confiança no funcionamento de um mercado atacadista de 

eletricidade. 

 Esta obra tem como objeto descrever o SEB de uma maneira ampla. Já esta 

dissertação tem como objeto estudar o impacto regulatório trazido pelas MPs nº 579 

e nº 688 para o agente gerador no que diz respeito à receita oriunda do GAG-

melhorias e os investimentos em qualidade e confiabilidade necessários ao longo do 

período de concessão. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 A seguir serão apresentados os materiais e o método utilizados na 

elaboração deste trabalho. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 A presente dissertação utilizou o software Excel para desenvolvimento dos 

cálculos. Foram coletados dados e informações, técnicas e econômicas, acerca das 

concessionárias de geração, divulgadas pelos agentes institucionais do SEB, 

principalmente pela ANEEL. 

 No presente estudo foi necessária a realização do levantamento sobre: 

 as regras sobre as penalizações que estão expostas as usinas geradoras 

de energia elétrica por indisponibilidade. Material obtido nos sites: da 

ANEEL; do ONS; 

 a legislação que trata da metodologia de elaboração do GAG 

(REN 642/2014, NT 210/20105 e NT 257/20105). Material obtido nos 

sites: da ANEEL; do ONS; 

 o volume de investimentos necessários à manutenção e/ou aumento da 

vida útil da usina. Material obtido nos sites: da COPEL; do LACTEC; da 

USP; 

 resultado do Leilão nº 12 de 2015. Material obtido no site da ANEEL. 

 

4.2 MÉTODO 

 

 O método desenvolvido para a avaliação da receita é oriunda do GAG-

melhorias, comparando-o com os investimentos necessários à manutenção da vida 

útil da usina Governador Parigot de Souza é composto por 6 seis etapas, conforme 

demonstrado na FIGURA 17. 
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FIGURA 17 - FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA PROPOSTA 

Fonte: O autor (2016) 

 

 O detalhamento das etapas será descrito nas próximas seções. 

 

4.2.1 Etapa 1 – Estudo Histórico da Usina 

 

 Esta etapa é destinada ao levantamento dos dados da usina, tais como a 

sua localização, o histórico de construção que compreende desde o seu projeto até 

os dias de hoje. 

 Também são apontadas as suas características físicas e operacionais: 

tamanho do reservatório e barragem; canal de adução; casa de força; grupos 

geradores; transformadores; canal de fuga. 

 Também devem ser levantados o histórico dos principais investimentos já 

realizados na infraestrutura, sua quantificação e a recorrência dos mesmos. Para 

Etapa 1 

• Estudo do histórico da usina para levantar os principais investimentos 
já realizados em sua infraestrutura, sua quantificação e a recorrência 
dos mesmos. 

Etapa 2 

• Realização de uma estimativa de tempo para determinar quando esses 
investimentos serão novamente necessários. 

Etapa 3 
• orçamentação dos principais investimentos a serem realizados, 

divididos em: obras civis, reparação da usina como um todo; 
equipamentos eletromecânicos, turbinas, geradores, comportas e 
outros dispositivos dessa natureza. Os resultados apresentados a 
valores presentes. 

Etapa 4 
• A partir dos valores constantes do contrato de concessão projetar a 

receita oriunda do GAG-melhorias a valor presente. 

Etapa 5 
• Realização dos cálculos das penalizações, a valor presente, as quais a 

usina está exposta no momento em que for necessário a realização dos 
investimentos em melhorias. 

Etapa 6 

 

• Confrontação dos investimentos a serem realizados com a receita 
projetada (GAG-melhorias) e verificação do resultado. 
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isso foram utilizados os dados provenientes da COPEL, ANEEL, ONS e de estudos 

descritos em PROMON et al (2016) e LMDM et al (2016). 

 O objetivo desta etapa é a caracterização da usina. 

 

4.2.2 Etapa 2 – Estimativa do Tempo para Novas Intervenções 

 

 Esta etapa destina-se a estimar e projetar o tempo necessário à realização 

de novos investimentos em melhorias na usina necessários para garantir a qualidade 

do serviço a ser ofertado. Para isso partiu-se do histórico das manutenções já 

realizadas nos grupos geradores, conforme demonstrado na EQUAÇÃO 5. 

 

𝑁𝐼𝑁 = (𝑇𝑅𝑈𝐼 + 𝑃𝑇𝐶) ÷ 𝑇𝑀𝑁𝐼 (5) 

 

Onde:    

 NIN = Número de Intervenções Necessárias 

 TRUI = Data da Realização Última Intervenção 

 PTC = Período de Tempo da Concessão 

 TMNI = Tempo Médio para as Novas Intervenções 

 

 O objetivo desta etapa é a estimar o número de intervenções que serão 

necessárias até o fim do período de concessão. 

 

4.2.3 Etapa 3 – Orçamentação 

 

 Esta etapa caracteriza-se pela realização da orçamentação dos principais 

investimentos a serem realizados na usina. Para tanto, pretende-se dividi-los em 

obras civis (reparação da usina como um todo) e equipamentos eletromecânicos 

(turbinas, geradores, comportas e outros dispositivos dessa natureza) e a sua 

atualização a valores presentes. 

 Sobre esse tema a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2012) divulgou a 

nota técnica EPE-DEE-RE-092/2012-r1 de 22 de outubro de 2012, em que 

apresentar a metodologia, parâmetros e critérios básicos para o cálculo do Valor 

Novo de Reposição (VNR) dos empreendimentos hidrelétricos vinculados a 
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contratos de concessão outorgadas anteriormente à lei nº 8.987, de 1995. A EPE 

levou em consideração os dados provenientes de 48 empreendimentos cadastrados 

em leilões de energia desde 2005. 

 A metodologia adotada pela EPE não contempla as turbinas do tipo Pelton, 

que são as instaladas na usina Governador Parigot de Souza. Para os demais itens 

a EPE utilizou para compor o custo de referência o peso estimado dos mesmos e 

por esse motivo não foi possível a utilização dessa metodologia. 

 Para o levantamento de custos das obras civis a EPE indica que seja 

utilizado o Sistema para Elaboração de Orçamentos de Obras Civis de Usinas 

Hidrelétricas (SISORH) que é uma ferramenta computacional desenvolvida pela 

Eletrobrás e disponibilizada as empresas do setor elétrico. 

 No estudo realizado por PROMON et al (2016) foi identificado que existem 

grandes diferenças entre os manuais de inventário brasileiros e a nota técnica EPE-

DEE-RE-092/2012-r1 (EPE, 2012) gerando a dúvida de porque as diversas 

recomendações dos manuais não foram consideradas no banco de preços da nota 

técnica. Por este motivo e pelas dificuldades encontradas para conseguir as 

informações importantes para a realização dos cálculos, optou-se por não seguir a 

NT da EPE. As informações faltantes são relacionadas ao projeto técnico da usina 

que não estão disponíveis. 

 Optou-se, então, por utilizar o levantamento histórico dos investimentos já 

realizados e que foram apresentados no estudo desenvolvido pela PROMON et al 

(2016) e as simulações realizadas no SISORH. 

 Foram desenhados 2 cenários. 

 O primeiro considera apenas o histórico das intervenções já realizadas e é 

expresso pela EQUAÇÃO 6 que apresenta o cálculo investimento total estimado em 

melhorias para todo o período da concessão. 

 

𝐼𝑇𝐸 = 𝐼𝐴𝐻 × 𝑃𝐶 (6) 

 

Onde:    

 ITE = Investimento Total Estimado 

 IAH = Investimento Anual Histórico 

 PC = Período da Concessão (em anos) 
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 O segundo considera o histórico das intervenções, já realizadas, que são 

adicionadas as simulações realizadas no SISORH e, expressa pela EQUAÇÃO 7, 

que demonstra o cálculo investimento total estimado em melhorias para todo o 

período da concessão. 

 

𝐼𝑇𝐸 = (𝐵𝐴 × 𝑄𝑡 × 𝐼𝐸) + (𝑇𝐺 × 𝑄𝑡 × 𝐼𝐸) + (𝑇𝑅 × 𝑄𝑡 × 𝐼𝐸) + (𝐸𝐴 × 𝑄𝑡 × 𝐼𝐸) + (𝐼𝐴𝐻 × 𝑄𝑡 × 𝐼𝐸) (7) 

 

Onde:    

 ITE = Investimento Total Estimado 

 BA = Investimento em restauração da Barragem e Adutoras 

 Qt = Número de equipamentos ou instalações 

 IE = Número de Intervenções Estimadas 

 TG = Turbinas e Geradores da usina 

 TR = Transformadores da usina 

 EA = Equipamentos Auxiliares da usina 

 IAH = Investimento Anual Histórico projetado para os 30 anos a valor 

presente 

 

 O objetivo desta etapa é estimar e quantificar as intervenções que se fizerem 

necessárias durante até o fim da concessão bem como precificar as mesmas. 

 

4.2.4 Etapa 4 – Método de Projeção do GAG-melhorias 

 

 Esta etapa é destinada a realização dos cálculos das receitas que o gerador 

terá direito durante o período de concessão. A partir dos valores constantes do 

contrato de concessão é projetada a receita oriunda do GAG-melhorias a valor 

presente. 

 A EQUAÇÃO 8 expressa o cálculo do GAG-melhorias para os 70% da 

garantia física destinada ao ACR para os 30 anos de concessão. A taxa de desconto 

considerada nos cálculos é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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𝑅𝑅 = (𝐺𝐴𝐺-𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑡1) + ((𝐺𝐴𝐺-𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 × 0,7) × 𝑡2) + ⋯ + ((𝐺𝐴𝐺-𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 × 0,7) × 𝑡30) (8) 

 

Onde:    

 RR = Receita total a ser obtida para o ACR 

 GAG-melhorias = Valor anual do GAG-melhorias declarada para o leilão 

12/2015 

 t1 ... t30 = Taxa de desconto anual (IPCA) 

 

 A EQUAÇÃO 9 expressa o cálculo do GAG-melhorias para os 30% da 

garantia física destinada ao ACL, para os 30 anos da concessão e considerando o 

seu início no segundo ano. 

 

𝑅𝐿 = ((𝑅𝐴𝑃 × 0,3) × 𝑡2) + ⋯ +  ((𝑅𝐴𝑃 × 0,3) × 𝑡30) (9) 

 

Onde:    

 RL = Receita total a ser obtida para o ACL 

 RAP = Receita Anual Projetada pelo valor de referência (leilão A-5 de 

2015) 

 T2 ... t30 = Taxa de desconto anual (IPCA) 

 

 O objetivo desta etapa é a estimar a receita necessária aos investimentos 

em melhorias que o gerador terá direito, até o final da concessão, considerando a 

regra do leilão no qual a usina foi licitada e respeitando a distribuição das parcelas 

destinadas ao ACR e ACL. 

 

4.2.5 Etapa 5 – Penalizações por Indisponibilidade 

 

 Esta etapa é destinada a realização dos cálculos das penalizações, a valor 

presente, as quais a usina está exposta no momento em que for necessária a 

realização dos investimentos em melhorias. A taxa da Indispverificada é calculada pela 

EQUAÇÃO 10. 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 1 − (1 − 𝑇𝐸𝐼𝐹𝑎) × (1 − 𝑇𝐸𝐼𝑃) (10) 

 

Onde:    

 Indispverificada = Indisponibilidade Verificada no período 

 TEIFa = Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada apurada 

 TEIP = Taxa Equivalente de Indisponibilidade Programada 

 

 A concessionária deve então, manter ou melhorar o índice de 

indisponibilidade total considerado no cálculo da respectiva garantia física de 

energia (Indispreferência), conforme demonstrado pela EQUAÇÃO 11. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 ≤ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  (11) 

 

Onde:    

 Indispreferência = 1 – (1-TEIF) x (1-IP) 

 TEIF = Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada considerada 

no cálculo da garantia física 

 IP = Indisponibilidade Programada considerada no cálculo da 

garantia física de energia 

 

 Nos casos em que Taxa da Indisponibilidade Verificada seja inferior à Taxa 

da Indisponibilidade de Referência, considerada no cálculo da respectiva garantia 

física, a usina estará sujeita à aplicação de Mecanismo de Redução da Energia 

Assegurada – MRA modulada e referida ao centro de gravidade do submercado 

(ANEEL, 2014a). O MRA consiste na utilização da Garantia Física Apurada (GFa) 

como referência para alocação de energia do MRE, a qual é obtida conforme as 

EQUAÇÕES 12 e 13. 

 

𝐺𝐹𝑎  = 𝑚í𝑛 (𝐺𝐹, 𝐺𝐹 × FID) (12) 

 

Onde:    

 GFa = Garantia Física apurada 
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 GF = Garantia Física vigente (MWmed) 

 FID = Fator de Disponibilidade de geração, valor adimensional, limitado 

superiormente a 1 

 

FID =
𝐼𝐷𝑣

𝐼𝐷
 (13) 

 

Onde:    

 FID = Fator de Disponibilidade de geração, valor adimensional, limitado 

superiormente a 1 

 IDV = Indisponibilidade verificada 

 ID = Indisponibilidade 

 

 Vale ressaltar que a NT 062 (ANEEL, 2009) estabelece nos parágrafos 22, 

23 e 24 quais são os casos em que as indisponibilidades poderão ser 

desconsideradas: 

 

22. Poderão ser desconsiderados do cálculo os meses impactados por 
obras de modernização ou reforma da usina, no período acumulado de até 
12 meses em uma janela de 30 anos de operação comercial, observado 
que, no caso de futuras modernizações, a Superintendência de Fiscalização 
dos Serviços de Geração – SFG deverá ser previamente informada. 
23. As modernizações ou reformas a serem desconsideradas são aquelas 
que trazem ganho operativo ao sistema elétrico, tais como repotenciação, 
modernizações de equipamentos principais de unidades geradoras 
(substituição ou reisolação de rotores ou de estatores de geradores, 
substituição de sistemas de proteção, substituição de sistemas de 
supervisão ou substituição de reguladores de velocidade ou tensão). 
24. Para modernizações ou reformas que alterem a capacidade de 
produção de energia e que necessitem de liberação para novo início de 
operação comercial, nos termos da Resolução n° 433, de 26 de agosto de 
2003, o período de análise reiniciará a partir do 13º mês do novo início de 
operação comercial, sendo desconsiderado, para cálculo da nova média de 
geração, o histórico de geração anterior, respeitada a quantidade mínima de 
48 meses em operação comercial. 

 

 O objetivo desta etapa é o de quantificar as futuras indisponibilidades 

oriundas das manutenções que se fizerem necessárias, o reflexo delas na TEIFa da 

usina bem como estimar os valores das penalizações que dela se originarem, 

considerando todo o período de concessão. 
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4.2.6 Etapa 6 – Métrica para a Análise dos Resultados 

 

 Esta etapa é destinada à confrontação dos valores estimados dos 

investimentos projetados para todo o período da concessão com as receitas 

estimadas e também projetadas para o mesmo período (GAG-melhorias) e a análise 

dos resultados obtidos. 

 Para a realização da análise foram desenhados 2 cenários. O primeiro 

considera apenas o histórico das intervenções já realizadas, o segundo considera o 

histórico das intervenções já realizadas adicionadas as simulações realizadas no 

SISORH. 

 Para o primeiro cenário, o resultado é obtido pela aplicação da EQUAÇÃO 

14. 

 

𝑅𝑒𝑠 = (𝑅𝑉𝑃𝑟 − 𝐼𝐻𝐸) (14) 

 

Onde:    

 Res = Resultado obtido pelo gerador ao longo dos 30 anos depois de 

descontados os investimentos a serem realizados 

 RVPr = Receita obtida pelo GAG-melhorias ao longo dos 30 anos a valor 

presente 

 IHE = Investimento Histórico Estimado e projetado para os 30 anos a 

valor presente 

 

 Para o segundo cenário, o resultado é obtido pela aplicação da EQUAÇÃO 

15. 

 

𝑅𝑒𝑠 = (𝑅𝑉𝑃𝑟 − (𝐼𝐻𝐸 + 𝐼𝑆𝑆)) (15) 

 

Onde:    

 Res = Resultado obtido pelo gerador ao longo dos 30 anos depois de 

descontados os investimentos a serem realizados 

 RVPr = Receita obtida pelo GAG-melhorias ao longo dos 30 anos a valor 
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presente 

 IHE = Investimento Histórico Estimado e projetado para os 30 anos a 

valor presente 

 ISS = Resultado dos da Simulação dos investimentos pelo SISORH 

 

 O objetivo desta etapa é realizar as confrontações das receitas com os 

investimentos estimados estabelecendo uma relação entre eles para que seja 

possível determinar qual será o impacto financeiro para a empresa. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 O estudo apresentado neste trabalho tem como origem o resultado do leilão 

de empreendimentos de geração nº 12/2015, realizado em 25 de novembro de 2015 

e regido pela MP nº 688 de 2015. Foram licitadas 29 usinas hidrelétricas que juntas 

somam 6.061 MW de potência instalada e 3.223 MWmed de garantia física. Todos os 

lotes foram arrematados e terão um período de concessão de 30 anos (ANEEL, 

2016). 

 Para a realização do estudo foi escolhida a usina hidrelétrica de Governador 

Parigot de Souza, localizada no Estado do Paraná, que foi arrematada pela Copel 

Geração e Transmissão S/A (Copel GeT) (ANEEL, 2015). 

 Ressalta-se que todos os dados utilizados neste estudo referentes a essa 

usina são de domínio público e estão disponíveis no site da empresa e do agente 

regulador. 

 

5.1 USINA GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 

 

 O reservatório da Usina Hidrelétrica GPS (antiga UHE Capivari-Cachoeira) 

está localizado no município de Campina Grande do Sul, tendo como afluente o Rio 

Capivari, distante 50 km de Curitiba. 

 A casa de força está localizada no município de Antonina tendo uma 

capacidade instalada de 260 MW, produzidos por 4 unidades geradoras (COPEL, 

2016). 

 A sua localização está demonstrada na FIGURA 18. 
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FIGURA 18 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA USINA GPS 

FONTE: Modificado de SEARA (2010) 

 

5.1.1 Histórico da usina 

 

 A usina foi projetada em meados da década de 1950 como parte de um 

plano plurianual de expansão energética com os estudos técnicos de viabilidade e 

os projetos básicos de implantação. 

 A fase executiva levou cinco anos para concluir a implantação da 

infraestrutura viária, construção da barragem, perfurações nas rochas para a 

construção do túnel de adução e o complexo de túneis auxiliares com 22 km de 

extensão e mais dois anos para a instalação dos equipamentos geradores e redes 

de transmissão. 

 Devido à magnitude do empreendimento foi constituída a ELETROCAP 

(Central Elétrica Capivari-Cachoeira S/A), empresa subsidiária formada por capitais 

da COPEL e da ELETOBRAS que ao término de sua construção foi incorporada à 

COPEL. 

 No período de construção da usina foram extraídas aproximadamente 

630 mil m3 de rochas e utilizadas 900 mil sacas de cimento na concretagem da 



81 

usina. No sopé da montanha, três grandes cavernas foram escavadas para a 

construção da central subterrânea. 

 Os principais marcos, para a construção da usina, apresentados em ordem 

cronológica são: 

 1930 – realização de estudos para viabilizar a construção de uma usina 

hidrelétrica no Salto do Inferno, localizado no rio Capivari; 

 1942 – estudos realizados apontam para a viabilidade da transposição do 

rio Capivari para o rio Cachoeira; 

 1949 – decreto federal com a concessão do uso progressivo do potencial 

hidráulico da bacia do Capivari-Cachoeira e assinado um contrato para a 

construção da hidrelétrica de Cotia; 

 1951 – estudo realizado condenou o projeto referente à construção da 

usina hidrelétrica de Cotia, em compensação, a construção da usina 

hidrelétrica Capivari-Cachoeira começou a ser planejada; 

 1954 – criada a Copel por um decreto estadual, a responsabilidade pela 

utilização da energia passou a ser desta companhia; 

 1961 – estudo econômico e orçamentário para o início da construção da 

usina; 

 1963 – início da construção de usina (criação da ELETROCAP), levando 

pouco mais de sete anos para a sua conclusão; 

 1968 – as escavações dos túneis foram concluídas e o rio Capivari foi 

desviado para permitir a construção da represa; 

 1970 – testes de operação do primeiro grupo gerador em outubro e o 

segundo em dezembro. A Copel incorpora a ELETROCAP; 

 1971 – inaugurada oficialmente (26 de janeiro), com a entrada em 

operação comercial (unidades 1 e 2) e a denominação de Complexo 

Hidrelétrico Capivari-Cachoeira. As máquinas 3 e 4 entraram em 

operação comercial em junho e agosto respectivamente. Decreto de 

Concessão nº 69.475 de 05 de novembro de 1971; 

 1973 – a usina passou a ser denominada usina Hidrelétrica Governador 

Parigot de Souza (GPS); 

 1999 – as unidades geradoras foram repotencializadas (março e 

novembro) elevando a capacidade da usina de 252 MW para 260 MW. 
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Portaria MME no 195 de 22 de junho de 1999 prorrogação da concessão 

até 07 de julho de 2015; 

 2001 – modernização das máquinas 1, 2, 3 e 4; 

 2012 – modernização das máquinas 2, 3 e 4; 

 2013 – modernização da máquina 1; 

 2015 – leilão da concessão da usina realizado em 25 de novembro de 

2015 estabelecendo um prazo de trinta anos a partir da sua assinatura. 

 

5.1.2 Principais características técnicas 

 

 A usina apresenta como principais características: 

 

FIGURA 19 – ESQUEMA DO RESERVATÓRIO A USINA GPS 

FONTE: Modificado de SEARA (2010) 

 

 desnível entre o Rio Capivari (bacia do Rio Ribeira) que está a 830 m 

acima do nível do mar e o Rio Cachoeira (bacia litorânea) que está a 76 m 

acima do nível do mar, ou seja, apresenta um desnível de 754 m 

conforme ilustrado na FIGURA 19; 

 reservatório com capacidade de aproximadamente 1,5 milhões de m³ de 

capacidade, ocupando uma área 16,3 Km² de área; 
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 barragem de terra compactada de 58 m de altura e 370 m de 

comprimento conforme ilustrado na FIGURA 20; 

FIGURA 20 – BARRAGEM E RESERVATÓRIO DE GPS 

FONTE: Modificado de COPEL (2016) 

 

 transposição da água entre os rios por meio de um túnel de adução de 

15,4 km de comprimento, escavado na rocha e revestido com concreto 

armado conforme ilustrado na FIGURA 19; 

 possui uma câmara de equilíbrio destinada a reduzir o efeito da pressão 

nos túneis, controlada por uma válvula tipo borboleta capaz de 

interromper o fluxo de água em emergências conforme ilustrado na 

FIGURA 19; 

 o túnel de adução atravessa a Serra do Mar paranaense sendo construído 

com uma inclinação de 40º em relação à linha horizontal conforme 

ilustrado na FIGURA 19; 

 a galeria de adução termina em um conduto forçado, com 1.100 m de 

comprimento e 105 m de desnível, conforme ilustrado na FIGURA 19; 
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 o fluxo de água é controlado por uma válvula esférica e pelo injetor de 

turbina; 

 túnel de acesso à casa de força com 1.050 m de extensão e 6,4 m de 

diâmetro conforme ilustrado na FIGURA 19; 

 3 cavernas formam a central subterrânea abrigando a sala de válvulas, 

sala de máquinas, subestação, salas de serviços auxiliares e o centro de 

operações e controle; 

 a sala de máquinas é a maior delas, tem 12 m de comprimento, 15 m de 

largura e 25 m de altura. 4 turbinas tipo Pelton com 65.000 Kw de 

potência cada, trabalhando a uma velocidade de cerca de 426 Km/h 

conforme ilustrado na FIGURA 21; 

 possui 4 transformadores trifásicos de 70 MVA que elevam a energia 

produzida pelos geradores de 13.8 kV para 230 kV FIGURA 21; 

 galeria de fuga para o escoamento da água turbinada com 2.200 m de 

extensão conforme ilustrado na FIGURA 19. 

 

FIGURA 21 – SALA DE MÁQUINAS DE GPS 

FONTE: COPEL (2016) 
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5.1.3 Dados da Usina Utilizados Neste Estudo 

 

 A NT nº 105 de 2015 apresenta a TABELA 6 em que são apontadas as 

necessidades de investimentos em melhoria das usinas considerando o tempo de 

vida das mesmas onde foram consideradas: 

 

[...] aquelas que não possuem histórico de parada para modernização, ou 
fizeram obras há anos atrás, ou apresentam intervenções em poucas 
unidades geradoras apresentam grande probabilidade de realizar 
investimentos de grande porte após o Leilão (ANEEL, 2015b). 

 

TABELA 6 - ESTIMATIVA DA NECESSIDADE DE MELHORIAS PARA GPS 

 Necessidade de Melhorias 

Pouca ou nenhuma intervenção 100% 

Intervenções relevantes antigas 80% 

Intervenções relevantes recentes 60% 

FONTE: Modificado de ANEEL (2015) 

 

 Na mesma nota técnica a usina GPS foi classificada pela ANEEL com um 

percentual de 80%, ou seja, as intervenções (relevantes) realizadas são antigas e 

durante o atual contrato de concessão poderão exigir a sua atualização por motivo 

de obsolescência ou mesmo de inviabilidade econômica para manter a sua extensão 

de vida útil, conforme demonstrado na TABELA 7. 

 

A partir do histórico de parada das unidades geradoras de cada usina 
associado da Tabela 7 foram obtidos os valores de adicional de receita para 
investimentos em melhorias em função do valor do Custo Operacional das 
usinas que serão licitadas no âmbito do Leilão n° 12/2015. (ANEEL, 2015a) 

 

TABELA 7 - ADICIONAL PARA MELHORIAS DE GPS 

Usina Hidrelétrica 
Necessidade 
de Melhorias 

Fator 
Adicional para 

Melhorias 

Gov.- Pedro Viriato Parigot de 
Souza (Capivari) 

80% 1,6168 
1,6168 x Custo 

Operacional 

FONTE: Modificado de ANEEL (2015) 

 

 A nota técnica apresenta o histórico das indisponibilidades dos grupos 

geradores para modernização, mostradas na TABELA 8. 
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TABELA 8 - INDISPONIBILIDADES DOS GRUPOS GERADORES PARA MODERNIZAÇÃO (GPS) 

Usina 
Grupo 

Gerador 
Inicio 

Data/hora 
Fim 

Data/hora 
Indisponibilidade 

em dias 

USI PAR.SOUZA PRGPSU0UG1 
28/05/2001 

07:00 
25/06/2001 

23:08 
28,67 

USI PAR.SOUZA PRGPSU0UG1 
17/07/2012 

00:00 
17/07/2013 

00:00 
365,00 

USI PAR.SOUZA PRGPSU0UG2 
02/07/2001 

13:00 
23/07/2001 

16:14 
21,13 

USI PAR.SOUZA PRGPSU0UG2 
17/07/2012 

00:00 
21/10/2012 

21:22 
96,89 

USI PAR.SOUZA PRGPSU0UG3 
06/08/2001 

07:00 
28/08/2001 

09:21 
22,10 

USI PAR.SOUZA PRGPSU0UG3 
17/07/2012 

00:00 
21/10/2012 

19:09 
96,80 

USI PAR.SOUZA PRGPSU0UG4 
10/09/2001 

07:00 
02/10/2001 

13:33 
22,27 

USI PAR.SOUZA PRGPSU0UG4 
17/07/2012 

00:02 
21/10/2012 

15:23 
96,64 

Média das indisponibilidades históricas: 93,7 

FONTE: Modificado de ANEEL (2015) 

 

 Ao analisar a TABELA 8 nota-se a pequena amostragem disponível, apenas 

8, isso se justifica por serem de alta intervenção. Os dados apresentados têm alguns 

valores com alta dispersão. A média de toda amostra aponta para um valor de 

próximo de 94 dias. Quando considerados apenas os 4 valores inferiores da amostra 

a média é de aproximadamente 24 dias. Da mesma maneira quando considerados 

apenas os 3 valores centrais da amostra a média é de aproximadamente 97 dias, 

ficando muito próxima da média geral. O ponto alto da amostra apresenta 1 valor 

muito disperso dos demais. 

 Seara (2010) levantou os principais dados técnicos, operacionais e 

características da usina Governador Parigort de Souza: 

a) gerais: 

 nome oficial .............. Usina Hidrelétrica Governador Parigot de Souza; 

 localização .................... Rios Capivari e Cachoeira, Estado do Paraná; 

 coordenadas geográficas ..... Latitude: 25º15’07”; Longitude: 48º46’24”; 
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 município (setor de montante) .........................Campina Grande do Sul; 

 município (setor de jusante) .................................................... Antonina; 

 bacia (código ANA – Bacia do Atlântico Sul – Trecho Sudeste) ......... 8; 

 sub-bacia (código ANA – Bacia do rio Ribeira do Iguape) ................ 81; 

 data da inauguração ........................................................... 26.01.1971; 

 início da operação da usina ........................................ outubro de 1970; 

 potência instalada .............................................................. 260.000 kW; 

 vazão média de longo período ............................................ 19,40 m3/s; 

 vazão de estiagem absoluta.................................................. 4,00 m3/s; 

 vazão máxima registrada .................................................. 310,00 m3/s; 

 vazão máxima de projeto (TR = 10.000 anos) .................... 1.000 m3/s; 

 área da bacia hidrográfica .................................................... 1.118 km2; 

 queda bruta máxima (nível médio do canal de fuga) ............. 754,30 m; 

 queda bruta média (nível médio do canal de fuga) ................ 746,80 m; 

 queda bruta mínima (nível médio do canal de fuga) .............. 731,30 m; 

 produção energética anual ........................................ 929.000.000 kWh. 

b) reservatório: 

 área de inundação (NA máx excepcional) ........................... 16,28 km2; 

 área de inundação (NA máx normal) ................................... 13,50 km2; 

 área de inundação (NA mín normal) ...................................... 2,74 km2; 

 início do enchimento ....................................................... julho de 1970; 

 término do enchimento ................................................ outubro de 1972; 

 volume máximo de água acumulada (máx. normal) .... 179.000.000 m3; 

 volume mínimo de água acumulada (NA máx. normal) 23.000.000 m3; 

 volume útil de água acumulada..................................... 56.000.000 m3; 

 volume abaixo da soleira do vertedouro ..................... 105.000.000 m3; 

 nível de água máximo excepcional de montante ................... 845,50 m; 

 nível de água máximo normal de montante ........................... 845,00 m; 

 nível de água mínimo normal de montante ............................ 822,00 m; 

 nível de água máximo excepcional de jusante ........................... 0,70 m; 

 nível de água máximo normal de jusante ................................. 90,70 m; 

 nível de água mínimo de jusante ............................................. 90,70 m. 
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c) estruturas civis relativas à barragem: 

 tipo ................................................. terra homogênea com filtro vertical; 

 altura máxima ........................................................................... 60,00 m; 

 cota do coroamento ...................................................... 849,00 m SNM; 

 comprimento na crista ............................................................ 360,00 m; 

 volume total de aterro ..................................................... 1.300.000 m3. 

d) estruturas civis relativas ao vertedouro de superfície: 

 localização ............................................ lateral, junto à ombreira direita; 

 comprimento .......................................................................... 200,00 m; 

 largura ...................................................................................... 12,00 m; 

 capacidade de descarga em superfície .......................... 1.014,00 m3/s; 

 operação ........................... 2 comportas radiais com 10,00 m x 8,00 m. 

e) estruturas civis relativas ao descarregador de fundo: 

 localização ............................................ lateral, junto à ombreira direita; 

 capacidade de descarga no fundo .................................... 250,00 m3/s; 

 operação ............................. 2 comportas radiais com 2,50 m x 4,45 m; 

 manutenção ......................... 2 comportas vagão com 2,50 m x 6,60 m. 

f) estruturas civis relativas à tomada de água: 

 estrutura ..................................................................... concreto armado; 

 altura ........................................................................................ 40,00 m; 

 largura total ................................................................................ 4,00 m; 

 número de comportas planas .............................................................. 2; 

 tipo de comportas ........................................................................ vagão; 

 sistema de operação das comportas ..................................... hidráulico; 

 largura ........................................................................................ 4,00 m; 

 altura .......................................................................................... 5,30 m. 

g) estruturas civis relativas ao túnel de adução: 

 rocha ... gnaisses e granitos do complexo gnássico-mimatítico costeiro; 

 seção tipo ferradura ............................................................... 26,72 m2; 

 diâmetro médio .......................................................................... 5,50 m; 

 extensão ................................................................................ 14.500 m; 

 revestimento em concreto com calotas metálicas ........ 7.500 m (finais); 

 declividade .................................................................................. 2,05%, 
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h) estruturas civis relativas ao conduto forçado: 

 quantidade .......................................................................................... 1; 

 seção circular ......................................................................... 11,50 m2; 

 diâmetro da escavação .............................................................. 3,80 m; 

 diâmetro com revestimento em concreto (0,40 m) ................. 514,00 m; 

 diâmetro com revestimento blindado ......................................... 2,90 m; 

 comprimento da blindagem metálica ...................................... 571,60 m; 

 comprimento total ................................................................ 1.085,60 m; 

 inclinação com a vertical .................................................................. 40º; 

 velocidade da água ................................................................ 426 km/h. 

i) estruturas civis e eletromecânicas da casa de força: 

 tipo ...................................................... abrigada subterrânea em rocha; 

 constituição .................. 3 cavernas paralelas que alojam os geradoras; 

 comprimento ............................................................................ 81,60 m; 

 largura ...................................................................................... 14,70 m; 

 altura ........................................................................................ 22,00 m; 

 tipo de turbinas ............................................................................ Pelton; 

 número de turbinas ............................................................................. 4; 

 vazão normal unitária .......................................................... 10,00 m3/s; 

 número de rotações por minuto ............................................... 514 rpm; 

 rendimento máximo ................................................................... 91,90%; 

 número de geradores .......................................................................... 4; 

 potência de cada gerador .................................................... 61.740 kW; 

 rendimento máximo ................................................................... 98,60%; 

 número de transformadores trifásicos ................................................. 4; 

 potência de cada transformador .......................................... 70.000 kVa. 

j) subestação elevadora: 

 localização ................................................................................ externa; 

 saídas ................................................................................... 220/66 kV. 

k) estruturas civis relativas ao canal de fuga: 

 seção tipo ferradura ............................................................... 24,75 m2; 

 extensão subterrânea .............................................................. 2.230 m; 

 extensão total ........................................................................... 2.700 m; 
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 declividade ....................................................................................... 2%. 

 

 As principais características operacionais da usina são apresentadas pela 

TABELA 9. 

 

TABELA 9 - CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DE GPS 

UHE 

Reservatório (m) Potência 
Instalada 

(kW) 

Garantia 
Física 

(Mwmed) 

Vazão do 
vertedouro 

(m
3
/s) NA Máx. 

Maximorum 
NA Máx. 
Normal 

NA Min. 
Normal 

NA Min. 
Operativo 

Gov. Parigot 845,5 845 822 822 260.000 109 1014 

FONTE: Modificado de ANEEL (2015) 

 

 As principais características dos grupos geradores são apresentadas na 

TABELA 10. 

 

TABELA 10 - CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS GERADORES DE GPS 

UHE Gov. Parigot 

Unidade 

Turbinas Geradores Potência do 
conjunto 

(MW) 

Início de 
Operação 

Tipo 
Potência 

(MW) 
Tensão 

(kW) 
Potência 

(MVA) 

01 Pelton 72,58 13,8 73,6 65 03/03/1971 

02 Pelton 72,58 13,8 73,6 65 08/12/1970 

03 Pelton 72,58 13,8 73,6 65 24/06/1971 

04 Pelton 72,58 13,8 73,6 65 03/09/1971 

FONTE: Modificado de ANEEL (2015) 

 

 A taxa de indisponibilidade histórica da usina é apresentada na TABELA 11. 

 

TABELA 11 - TAXA DE INDISPONIBILIDADE DE GPS 

UHE Indisponibilidade Forçada Indisponibilidade Programada 

Gov. Parigot 2,533 8,091 

FONTE: Modificado de ANEEL (2015) 
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 O cálculo da estimativa das futuras intervenções considera o histórico das 

intervenções já realizadas na usina GPS, que é da ordem de R$ 3.632.976,87 por 

ano. Esse investimento anual é contado a partir do início da operação, em 1970, até 

a data da última imobilização, em 2013. A PROMON et al (2016) entende que “os 

investimentos históricos foram baixos, de forma geral, quando se leva em 

consideração que o modelo proposto pelo regulador para o leilão de usinas cotistas 

reconhece, para GPS, um GAG-teto destinada a melhorias de R$ 45.961.331,11”. 

 Para o presente estudo foram considerados 2 cenários: 

  o primeiro considera apenas o histórico das intervenções já realizadas na 

usina GPS; 

 o segundo considera o histórico das intervenções já realizadas como 

ações rotineiras de melhorias somando-o as simulações para as futuras 

intervenções significativas. 

 

 Para os dois cenários considera-se o GAG-teto em R$ 45.961.331,11 (valor 

anual), dividido em R$ 19.103.488,07 para o GAGO&M e R$ 26.857.843,05 para o 

GAG-melhorias, conforme consta nas regras para o leilão nº 12 de 2015 (ANEEL, 

2015a). 

 

5.2 RESULTADOS 

 

 O presente estudo tem como objeto principal a realização do confronto de 

contas entre as receitas obtidas pelo GAG-melhorias e os custos oriundos das 

intervenções necessárias na usina. Está contemplado o horizonte de 30 anos do 

novo contrato de concessão. Os cálculos consideram a soma total das receitas e dos 

custos não levando em conta a sua distribuição no tempo. 

 

5.2.1 Cálculo da Estimativa do Tempo para Investimentos na Usina GPS 

 

 Considerando o ano de entrada em operação comercial (1970 para a 1ª 

máquina) e os anos das principais intervenções significativas já realizadas (anos de 

2001 e 2012) pode-se estabelecer uma relação temporal ingênua entre elas. O 

espaço de tempo entre a entrada em operação comercial até a primeira intervenção 
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foi de 30 anos, já o tempo decorrido da primeira intervenção para a segunda foi de 

11 anos, conforme demonstrado na TABELA 12. 

 

TABELA 12 - HISTÓRICO DO TEMPO DAS INTERVENÇÕES DE GPS 

Unidade 
geradora 

Entrada em 
operação 

Espaço de tempo Espaço de tempo 

1ª intervenção Anos 2ª intervenção Anos 

Grupo 1 1971 2001 30 2013 12 

Grupo 2 1970 2001 31 2012 11 

Grupo 3 1971 2001 30 2012 11 

Grupo 4 1971 2001 30 2012 11 

FONTE: O autor (2016) 

 

 Observa-se que houve uma expressiva redução do tempo entre as 

intervenções significativas nos grupos geradores ao longo do tempo. A diferença de 

30 anos reduziu-se para 11 anos, ou seja, houve uma redução de 63% do tempo 

entre a realização das mesmas. Isso permite utilizar o Tempo Médio para as Novas 

Intervenções (TMI) para estimar as próximas intervenções. Nos cálculos considerou-

se um horizonte de trinta anos do contrato de concessão e as datas das últimas 

intervenções já realizadas. Para a realização dos cálculos utilizou-se a EQUAÇÃO 5 

e o resultado é demonstrado na TABELA 13. 

 

TABELA 13 - ESTIMATIVA DO TEMPO PARA AS NOVAS INTERVENÇÕES PARA GPS 

Unidade 
geradora 

Última 
intervenção 

1ª intervenção 
projetada 

2ª intervenção 
projetada 

3ª intervenção 
projetada 

Grupo 1 2013 2024 2035 2046 

Grupo 2 2012 2023 2034 2045 

Grupo 3 2012 2023 2034 2045 

Grupo 4 2012 2023 2034 2045 

FONTE: O autor (2016) 
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 Fica demonstrado pelas TABELAS 12 e 13 que até o fim do período de 

concessão serão necessárias mais três intervenções significativas nos conjuntos 

geradores. 

 

5.2.2 Orçamentação dos Investimentos a Serem Realizados na Usina GPS 

 

 Para a realização deste trabalho não foi possível à realização da 

orçamentação da maneira planejada. As principais dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento planejado desta etapa foram: 

 a obtenção dos dados técnicos da usina é dificultada porque nem todos 

são de domínio público; 

 posição do estado atual dos equipamentos e da estrutura civil (vida útil) 

da usina. E por esse motivo foi estimado de maneira aleatória em que 

estágio cada um dos seus componentes e a usina como um todo se 

encontra em sua curva de vida útil. Por isso considerou-se a projeção de 

três novas intervenções aos conjuntos geradores (conforme demonstrado 

na seção anterior) e uma para os demais componentes; 

 e o acesso a um banco de preços que contemple os equipamentos que 

são necessários ao funcionamento das usinas. A EPE através da 

NT 092/2012-r1 apresenta uma metodologia do Valor Novo de Reposição 

que não atende a este estudo, pois a referência utilizada é para novas 

usinas hidrelétricas que possuem características distintas dos 

empreendimentos que estão em operação há muito tempo. Além disso, a 

metodologia apresentada não contempla as turbinas do tipo Pelton, que 

são as instaladas na usina GPS. Já o simulador SISORH é de difícil 

manuseio por não ser intuitivo  

 exigindo a entrada de muitos dados técnicos da usina, por esse motivo a 

simulação utilizada neste estudo deve ser considerada apenas como uma 

referência e não representa necessariamente a realidade da usina GPS. 

 

 Para o primeiro cenário a estimativa realizada considera um custo médio 

histórico das intervenções realizadas, apresentado no estudo desenvolvido por 

PROMON et al (2016). Para a realização dos cálculos utilizou-se a EQUAÇÂO 6 e o 

resultado é demonstrado na TABELA 14. 
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TABELA 14 - CENÁRIO 1 - INVESTIMENTO ANUAL ESTIMADO EM MELHORIAS PARA GPS 

Investimento Anual a partir do Histórico (R$): 3.632.976,87  

Período da Concessão (anos): 30  

Investimento Total Estimado a partir do Histórico a valor presente (R$): 48.493.099,34  

Ano 1 2 3 4 5 

GAG anual 3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 3.417.985,58  3.215.716,98  3.025.418,18  2.846.380,82  2.677.938,49  

Ano 6 7 8 9 10 

GAG anual 3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 2.519.464,19  2.370.368,04  2.230.095,06  2.098.123,12  1.973.960,97  

Ano 11 12 13 14 15 

GAG anual 3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 1.857.146,46  1.747.244,77  1.643.846,80  1.546.567,69  1.455.045,34  

Ano 16 17 18 19 20 

GAG anual 3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 1.368.939,07  1.287.928,38  1.211.711,71  1.140.005,37  1.072.542,45  

Ano 21 22 23 24 25 

GAG anual 3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 1.009.071,84  949.357,26  893.176,46  840.320,32  790.592,07  

Ano 26 27 28 29 30 

GAG anual 3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  3.632.976,87  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 743.806,64  699.789,86  658.377,89  619.416,58  582.760,92  

FONTE: O autor (2016) 

 

 Como se pode observar a estimativa dos investimentos em melhorias (valor 

presente) é de R$ 48.493.099,34. Deve-se considerar que o histórico utilizado para o 

cálculo não reflete as prováveis intervenções significativas que serão necessárias, 

na parte civil da usina, nos próximos anos, fato esse que já foi demonstrado nesta 

seção. Entretanto a sua utilização é valida, pois são dados confiáveis e servem de 

referência ao presente trabalho. 

 Para o segundo cenário a estimativa realizada considera o histórico das 

intervenções já realizadas que são adicionas as simulações realizadas no SISORH. 
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Para a realização dos cálculos utilizou-se a EQUAÇÂO 7 e o resultado, a valor 

presente, é demonstrado na TABELA 15. 

 

TABELA 15 - CENÁRIO 2 - INVESTIMENTO ESTIMADO EM MELHORIAS PARA GPS 

Tipo de Intervenção Quantidade 
Valor 

Unitário (R$) 

Nº de 
Intervenções 

Estimadas 

Valor 
Presente (R$) 

Barragem e Adutoras 1 2.056.468,00 1 2.056.468,00 

Turbina e Geradores 4 1.243.814,00 3 14.925.768,00 

Transformadores 4 109.660,00 1 438.640,00 

Equipamentos 
Auxiliares 

1 60.282,00 1 60.282,00 

Investimento Simulado pelo SISORH 17.481.158,00 

Investimento Total Estimado (Histórico a valor presente) 48.493.099,34 

Investimento Total Estimado 65.974.257,34 

FONTE: O autor (2016) 

 

 Como se pode observar a estimativa dos investimentos totais em melhorias 

a valor presente ficou em R$ 65.974.257,34. Deve-se considerar que a utilização do 

SISORH apresenta uma simulação que deve ser considerada apenas como uma 

referência. O resultado apresenta-se 36% superior ao primeiro caso. Isso pode ser 

um indicativo que a saída do SISORH está muito conservadora, ou seja, alguns 

valores de investimentos podem não estar sendo considerados em sua plenitude. 

 

5.2.3 Cálculo do GAG-melhorias para a Usina GPS 

 

 O cálculo da receita obtida no período leva em consideração os 100% do 

GAG-melhorias para o primeiro ano e 70% para os anos seguintes, regra 

estabelecida no leilão ao 12/2015. Para trazer a valor presente utilizou-se a variação 

anual acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo de dezembro de 2016 

que apresenta o índice de 6,29%, como taxa de desconto, e o método utilizado é o 

do fluxo de caixa descontado. Para a realização dos cálculos utilizou-se a 

EQUAÇÂO 8 e o resultado do GAG-melhorias a ser remunerado pelo ACR é 

demonstrado na TABELA 16. 
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TABELA 16 - CÁLCULO A VALOR PRESENTE DO GAG-melhorias PARA O ACR (GPS) 

GAG-melhorias remunerada pelo ACR (anual) em R$: 26.857.843,08  

70% da GAG-melhorias remunerada pelo ACR em R$: 18.800.490,16  

70% Receita do GAG-melhorias remunerada pelo ACR (30 anos): 258.530.121,86  

Ano 1 2 3 4 5 

GAG anual 26.857.843,08  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 25.268.457,13  16.641.189,19  15.656.401,53  14.729.891,37  13.858.209,96  

Ano 6 7 8 9 10 

GAG anual 18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 13.038.112,67  12.266.546,87  11.540.640,58  10.857.691,77  10.215.158,31  

Ano 11 12 13 14 15 

GAG anual 18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 9.610.648,52  9.041.912,24  8.506.832,48  8.003.417,51  7.529.793,50  

Ano 16 17 18 19 20 

GAG anual 18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 7.084.197,48  6.664.970,82  6.270.553,03  5.899.475,99  5.550.358,45  

Ano 21 22 23 24 25 

GAG anual 18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 5.221.900,88  4.912.880,69  4.622.147,60  4.348.619,44  4.091.278,05  

Ano 26 27 28 29 30 

GAG anual 18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  18.800.490,16  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 3.849.165,54  3.621.380,69  3.407.075,63  3.205.452,66  3.015.761,28  

FONTE: O autor (2016) 

 

 O resultado indica a receita do GAG-melhorias em R$ 258.530.121,86, a 

valor presente, considerando os 30 anos do contrato de concessão e levando em 

conta os 70% destinados a serem remunerados pelo ACR. 

 O cálculo do GAG-melhorias para os 30% da garantia física destinada a 

serem remunerados pelo ACL leva em consideração o seu início no segundo ano de 

concessão. O valor de referência utilizado para a projeção das receitas é o último 

leilão de energia nova, no qual foi licitada a usina de Itaocara, leilão A-5 de abril de 

2015 por R$ 155,00. Para a realização dos cálculos utilizou-se a EQUAÇÂO 9 e o 
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resultado do GAG-melhorias a ser remunerado pelo o ACL é demonstrado na 

TABELA 17. 

 

TABELA 17 - CÁLCULO A VALOR PRESENTE DO GAG-melhorias PARA O ACL (GPS) 

Garantia física da usina GPS (MWmed): 109  

R$/MWmed (leilão A-5 de abril de 2015): 155,00  

Receita da usina projetada para 1 ano: 148.000.200,00  

Receita projetada para os 30 anos de concessão: 4.440.006.000,00  

70% Receita do GAG-melhorias remunerada pelo ACL (30 anos): 99.969.284,88  

Ano 1 2 3 4 5 

GAG anual   8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  

Taxa de desconto   6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente   7.131.938,22  6.709.886,37  6.312.810,59  5.939.232,84  

Ano 6 7 8 9 10 

GAG anual 8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 5.587.762,57  5.257.091,52  4.945.988,82  4.653.296,47  4.377.924,99  

Ano 11 12 13 14 15 

GAG anual 8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 4.118.849,37  3.875.105,25  3.645.785,35  3.430.036,08  3.227.054,36  

Ano 16 17 18 19 20 

GAG anual 8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 3.036.084,64  2.856.416,06  2.687.379,87  2.528.346,85  2.378.725,05  

Ano 21 22 23 24 25 

GAG anual 8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 2.237.957,52  2.105.520,29  1.980.920,40  1.863.694,05  1.753.404,88  

Ano 26 27 28 29 30 

GAG anual 8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  8.057.352,92  

Taxa de desconto 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

Valor presente 1.649.642,37  1.552.020,30  1.460.175,27  1.373.765,43  1.292.469,12  

FONTE: O autor (2016) 

 

 A TABELA 17 demonstra a distribuição da parcela do GAG-melhorias que 

deverá ser remunerada pelo ACL. O valor de R$ 99.969.248,88 é a diferença entre o 

valor total do GAG-melhorias e os 70% destinados a serem remunerados pelo ACR. 
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 A TABELA 18 apresenta a representatividade da parcela do GAG-melhorias 

que deverá ser remunerada pelo ACL. 

 

TABELA 18 – REPRESENTATIVIDADE DO GAG-melhorias REMUNERADA PELO ACL (GPS) 

Receita da usina projetada para os 30 anos a valor presente: 1.975.511.724,43  

30% Receita do GAG-melhorias remunerada pelo ACL (30 anos): 99.969.284,88  

% do GAG-melhorias a ser remunerada pelo ACL: 5,06  

FONTE: O autor (2016) 

 

 Após a leitura da TABELA 18 pode-se fazer algumas considerações: 

 considera-se a receita projetada pelo valor de referência (R$ 155,00) que 

serve como base para a projeção das receitas a serem obtidas pela 

energia comercializada no ACL, para todo período da concessão, a valor 

presente (R$ 9.975.511.724,43); 

 o valor de R$ 99.969.284,88 corresponde à complementação do GAG-

melhorias que deve ser remunerada pelo ACL para todo o período da 

concessão e a valor presente; 

 o agente deverá destinar 5,06% da receita a ser obtida pela 

comercialização da energia no ACL para compor o GAG-melhorias. 

 

 A TABELA 19 apresenta o resumo da composição do GAG-melhorias. 

 

TABELA 19 - COMPOSIÇÃO DO GAG-melhorias PARA GPS 

70% Receita do GAG-melhorias remunerada pelo ACR (30 anos): 258.530.121,86  

30% Receita do GAG-melhorias remunerada pelo ACL (30 anos): 99.969.284,88  

Receita total a valor presente do GAG-melhorias (30 anos): 358.499.406,74  

FONTE: O autor (2016) 

 

 Conforme demonstrado na TABELA 19 o valor oriundo do GAG-melhorias 

para todo o período de concessão, a valor presente, é da ordem de 

R$ 358.499.406,74, sendo dividido em R$ 258.530.121,86 a ser remunerado pelas 

receitas oriundas do ACR e R$ 99.969.284,88 a ser remunerado pelas receitas 

oriundas do ACL. 
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5.2.4 Cálculo das Penalizações por Indisponibilidade para a Usina GPS 

 

 O levantamento das indisponibilidades leva em consideração as paradas 

forçadas, apuradas e de referência históricas da usina. Para este trabalho os índices 

de indisponibilidade utilizados são demonstrados no trabalho realizado por 

PROMON et al (2016), utilizando os dados do ano de 2010 até o ano de 2015. 

 No estudo desenvolvido pela PROMON et al (2016) foi elaborada a FIGURA 

22 que tem o objetivo de demonstrar que apesar da indisponibilidade acumulada 

(TEIFa) estar abaixo da TEIF de referência existe uma tendência de crescimento da 

mesma. Isso pode implicar em um aumento da taxa de parada forçada em algum 

momento no futuro. 

 
FIGURA 22 - TAXAS DE PARADA FORÇADA APURADA E DE REFERÊNCIA DE GPS 

 

FONTE: PROMON et al (2016) 

 
 A figura demonstra no eixo das ordenadas à taxa percentual das paradas e o 

eixo das abscissas apresenta os anos contemplados. O aumento da taxa de 

indisponibilidade pode ou não estar associado ao nível de investimentos ou ser 

apenas uma contingência. Pode-se entender que essa aproximação deve-se a vida 

útil da usina que está se reduzindo com o passar do tempo, apesar dos 

investimentos realizados. Quando considerada a entrada em operação comercial de 

todas as máquinas (ano de 1971) passara-se 46 anos de operação comercial. 

 Vale ressaltar que no caso do nível de qualidade (TEIF de referência) ser 

excedido à usina é passível de notificações e/ou penalizações por parte do agente 

regulador. A sua garantia física será reduzida pela aplicação de Mecanismo de 
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Redução da Energia Assegurada provocando um impacto significativo na receita do 

gerador. O retorno da garantia física ao valor original somente ocorrerá quando a 

TEIFa voltar a um patamar inferior a TEIF de referência. 

 Um dos objetivos deste trabalho era precificar e estabelecer a relação ou o 

impacto que as indisponibilidades poderiam ocasionar na receita oriunda do GAG-

melhorias. Isso não pode ser cumprido por que: 

 mesmo conseguindo estimar as intervenções nos grupos geradores não 

foi possível identificar o tempo necessário para realizá-las. Para os 

demais equipamentos não foi possível estimar o tempo de parada da 

usina para a sua revitalização ou substituição, essa questão já foi tratada 

na seção 5.2.2; 

 a mesma situação ocorre com a parte civil. Na pesquisa realizada para a 

elaboração deste trabalho não foi encontrada uma referência objetiva do 

tempo em que determinada estrutura demandará de revitalização ou 

mesmo para a sua substituição e o tempo necessário para a sua 

execução. Trabalha-se com o conceito da vida útil no qual ela depende 

diretamente do número e da qualidade das manutenções realizadas, isso 

quer dizer que alguns equipamentos e estruturas pode ter o fim da sua 

vida útil estendido por um período indeterminado de tempo; 

 a falta de informações objetivas sobre a vida útil e o cálculo do tempo 

necessário a sua execução são importantes porque podem estar 

abarcados pela NT 062 (ANEEL, 2009) e nesse caso não provocariam 

impactos significativos na receita da usina. 

 
 O trabalho desenvolvido por Seara (2010) tem um foco diferente da presente 

dissertação mas traz informações técnicas importantes e que são consideradas. Ele 

conclui que: “As inspeções realizadas durante o desenvolvimento da pesquisa 

indicaram que a estrutura apresenta bom estado de conservação, com o talude de 

jusante bem conservado e seco”. Ao final ele reforça essa conclusão: 

 
Este trabalho apresentou uma síntese do histórico, estudos, critérios, 
especificações de construção, revisão e análise do comportamento da 
instrumentação e nova avaliação das condições apresentadas pela 
barragem de Capivari-Cachoeira ao longo de quase quatro décadas de 
operação, demonstrando que a estrutura satisfaz plenamente as condições 
de segurança de acordo com o preconizado em critérios de projeto 
usualmente aceitos. 
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 O estudo de Seara (2010) apresenta um forte indício de que a estrutura da 

barragem está em perfeitas condições e, portanto não serão necessárias 

intervenções significativas nela nos próximos anos. 

 Pelos motivos relacionados aqui não foi possível à realização desse objetivo 

da maneira como planejado originalmente e por isso as penalizações pela 

indisponibilidade não estão considerados nos cálculos. 

 

5.2.5 Confrontação e Análise dos Resultados Obtidos 

 

 A confrontação dos resultados obtidos nas seções anteriores ocorrerá em 

dois cenários. No primeiro serão apresentados os resultados obtidos a partir das 

projeções baseadas no histórico dos investimentos já realizados na usina GPS. Para 

a realização dos cálculos utilizou-se a EQUAÇÂO 14 e o resultado demonstrado na 

TABELA 20. 

 

TABELA 20 – CENÁRIO 1 – RESULTADOS ESTIMADOS PARA GPS 

Conta Valor em R$ 

Receita a Valor Presente do GAG-melhorias 358.499.406,74  

Investimento Total Estimado a partir do Histórico a valor presente 48.493.099,34  

Resultado 310.006.307,40  

Conta Valor em % 

Investimento sobre o GAG-melhorias 13,5 

FONTE: O autor (2016) 

 

 A análise da TABELA 20 demonstra que para este cenário o GAG-melhorias 

de R$ 358.499.406,74 em confronto a uma despesa com investimentos estimados 

de R$ 48.493.099,34 não só é suficiente como se apresenta com um excedente de 

recursos da ordem de R$ 310.006.307,40. Os gastos estimados representam 13,5% 

do valor total que é destinado ao GAG-melhorias. 

 Vale ressaltar, como já destacado nas seções anteriores, que o valor 

utilizado para os investimentos é baseado no histórico da usina e que eles não 

contemplam as possíveis intervenções significativas que se fizerem necessárias na 
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usina. O valor histórico é confiável, pois não utilizou de estimativas em sua 

elaboração. 

 Portanto, como o gerador tem a sua disposição esse valor excedente, 

poderia planejar melhor como iria realizar investimentos mais robustos nas melhorias 

que se fizerem necessárias na usina. Esses investimentos poderão proporcionar a 

elevação do grau de confiabilidade e qualidade dos serviços prestados e, por 

conseguinte um aumento na rentabilidade do negócio. 

 No segundo cenário serão apresentados os resultados obtidos a partir das 

projeções baseadas no histórico dos investimentos já realizados na usina GPS 

somados as simulações realizadas com o SISORH. Para a realização dos cálculos 

utilizou-se a EQUAÇÂO 15 e o resultado demonstrado na TABELA 21. 

 

TABELA 21 – CENÁRIO 2 – RESULTADOS ESTIMADOS PARA GPS 

Conta Valor em R$ 

Receita a Valor Presente do GAG-melhorias 358.499.406,74  

Investimento Total Estimado a partir do Histórico a valor presente 48.493.099,34  

Investimento Simulado pelo SISORH 17.481.158,00  

Soma dos Investimentos 65.974.257,34  

Resultado 292.525.149,40  

Conta Valor em % 

Investimento sobre o GAG-melhorias 18,4 

FONTE: O autor (2016) 

 

 A análise da TABELA 21 demonstra que para este cenário o GAG-melhorias 

de R$ 358.499.406,74 em confronto a uma despesa com investimentos estimados 

de R$ 65.974.257,34. Neste caso como houve um incremento no valor dos 

investimentos a receita excedente foi reduzida para R$ 292.525.149,40, mas mesmo 

assim é um excedente bem confortável. Os gastos estimados representam 18,4% do 

valor total que é destinado ao GAG-melhorias, apresentando uma elevação de 4,9% 

em relação ao primeiro caso. 

 Vale ressaltar, como já destacado nas seções anteriores, que as simulações 

realizadas no SISORH podem conter divergências com o que efetivamente poderá 
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acontecer, pois foram consideradas as intervenções básicas e para a realização de 

uma orçamentação mais apurada é necessário à adição de alguns dados técnicos 

da usina a ela. 

 Nesse cenário, apesar da redução de 4,9%, o gerador também tem a sua 

disposição esse valor excedente para poderá planejar melhor o seu negócio. E da 

mesma maneira que no caso um esses investimentos poderão proporcionar a 

elevação do grau de confiabilidade e qualidade dos serviços prestados e, por 

conseguinte um aumento na rentabilidade do negócio. 

 De uma maneira geral pode-se afirmar que para os dois casos a receita 

oriunda do GAG-melhorias irá satisfazer com segurança a demanda por recursos 

para a realização dos investimentos ao longo do período de concessão. 

 Deve-se frisar que apesar dos cálculos realizados serem positivos, uma 

questão importante não foi considerada no presente estudo: o fluxo de caixa no 

momento em que os desembolsos efetivamente ocorrerem. O trabalho considerou 

as receitas a valor presente e os investimentos originaram-se de um valor histórico, 

sem uma data de determinada para a sua realização. Este fato poderá trazer algum 

descompasso entre as receitas e os desembolsos com os investimentos a serem 

realizados. Isso ocorre pela incerteza de quais os investimentos serão realizados e 

em que momento. 

 Outra questão importante é a taxa de juros considerada no estudo. Ela é um 

componente importante para a realização dos cálculos, mas o valor que ela 

apresenta não é relevante. Isso ocorre porque a taxa de juros é dinâmica e, 

portanto, os cálculos devem ser sempre atualizados. Ao considerar novas taxas os 

resultados obtidos podem divergir do primeiro estudo. 

 Finalmente, ressalta-se que, a partir de estimativas informais, o percentual 

de 18,4%, levantado no cenário 2, poderá triplicar de valor, quando considerados a 

construção e o aparelhamento das usinas a partir de novas estruturas civis e/ou 

equipamentos. Isso ocorre, pois os geradores hidráulicos não possuem os dados 

precisos sobre o tema e quando os possuem eles são tratados como sigilosos e, por 

esse motivo não são divulgados. Mesmo nessa condição, os valores podem ser 

ainda maiores, pois existem os custos para desfazer, desmobilizar e/ou demolir o 

que já existe para que seja possível a inserção das novas estruturas e/ou dos novos 

equipamentos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 As mudanças promovidas no SEB, pela medida MP nº 579, trouxeram 

muitas dúvidas aos agentes geradores de energia elétrica, a partir de fontes 

hidráulicas. As principais foram à criação da RAG, a migração de 100% da garantia 

para o ACR, o não pagamento de outorga para a renovação das licitações e o 

agente gerador passou a ser remunerado apenas pelo GAGO&M. 

 A promulgação da MP nº 688 mudou as regras regulatórias impostas pela 

MP nº 579. Houve a redução da energia destinada ao ACR em 30%, ou seja, o 

gerador passou a ser obrigado a destinar 70% da sua garantia física ao ACR, 

ficando livre para comercializar os 30% restantes no ACL. O governo passou a 

cobrar pagamento pelo outorga nas licitações e criou o GAG-melhorias para 

remunerar os agentes geradores hidráulicos. Essas mudanças foram benéficas e 

bem aceitas pelo setor. 

 A criação do GAG-melhorias apesar de trazer benefícios evidentes em 

relação à regra regulatória anterior trouxe também uma dúvida: os recursos 

destinados a ela serão o suficiente para fazer frente aos investimentos necessários? 

Deve-se ressaltar que os valores do GAG-melhorias são arbitrados pela ANEEL e 

podem apresentar algum desvio do desejado ou mesmo aceitável por parte dos 

investidores. 

 Nesse cenário o método desenvolvido para cálculo das receitas e 

investimentos, considerando as regras regulatórias norteadas pela MP nº 688, 

mostrou-se eficiente. Pode-se aperfeiçoar a abordagem dada ao levantamento e a 

orçamentação dos investimentos significativos e necessários, durante o período da 

vigência da concessão. 

 Observa-se por meio deste trabalho que o ambiente regulatório da 

MP nº 688 trouxe ganhos significativos em relação ao da MP nº 579. Isso ocorre 

porque a MP nº 688 indica de forma clara a distinção entre os investimentos e, mais 

que isso, definiu de que forma eles serão remunerados, eliminando assim a 

insegurança promovida pela regulamentação anterior. 

 Em relação ao objetivo principal deste trabalho, o método para calcular o 

valor dos investimentos a serem realizados na usina e confrontá-los com as receitas 

oriundas do GAG-melhorias, apresenta bons resultados. Por meio das informações 

disponíveis da Usina Governador Parigot de Souza, é possível levantar as taxas de 
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indisponibilidade histórica e a indisponibilidade projetada da usina. Pelos resultados 

obtidos, percebe-se que as taxas de indisponibilidade estão em uma curva 

ascendente, mas não chegam a violar a taxa de referência, e por esse motivo não 

devem ter um impacto significativo sobre o GAG-melhorias. Isso ocorre por 

considerar basicamente os investimentos nos equipamentos eletromecânicos. 

 Observou-se também que as intervenções significativas na usina, com o 

passar do tempo, estão mais recorrentes, isso se deve provavelmente ao 

encurtamento da vida útil dos equipamentos e da própria estrutura civil da usina 

GPS, e essa questão pode apresentar um impacto significativo sobre o GAG-

melhorias. 

 Nos dois cenários simulados, neste trabalho, o GAG-melhorias apresenta-se 

com valor que atende as demandas por investimentos em melhorias. No primeiro 

cenário, que utiliza apenas as referências históricas dos custos, o resultado 

demonstra que são necessários 13,5% dos recursos provenientes do GAG-

melhorias para fazer frente a esses custos. No segundo cenário são mescladas as 

referências históricas e as simulações obtidas pelo SISORH, o resultado também é 

favorável pois demonstra que são necessários 18,4% dos recursos provenientes do 

GAG-melhorias para fazer frente a esses custos. Esses resultados indicam ao 

gerador uma condição muito favorável para a realização dos investimentos em 

melhorias e, por esse motivo, a taxa de qualidade se elevará, assegurando uma 

melhor rentabilidade ao negócio. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

 Trabalhos futuros poderiam, como sugestão, pesquisar um método para a 

criação de um banco de dados com os valores necessários a realização de 

investimentos em ativos de geração de energia elétrica a partir de usinas 

hidrelétricas em detrimento ao SISORH ou o aprimoramento dessa ferramenta. 

 Outra área a ser estudada parte da dificuldade encontrada em determinar a 

vida útil da área civil de um empreendimento de geração hidroelétrica. Sabe-se que 

a vida útil está associada às manutenções realizadas, mas as instalações ficam 

obsoletas em algum momento e deverão ser reformadas ou mesmo substituídas. 

Esta é um a questão muito importante para projetar os recursos necessários à 

realização das intervenções necessárias e que não tragam surpresas ao investidor. 
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 Este trabalho promove uma análise dos investimentos que devem ser 

realizados a título de GAG-melhorias em usinas que apresentam um elevado tempo 

de operação e, no decorrer das pesquisas realizadas se identificou a falta de 

informações padronizadas sobre os tipos de investimentos que devem ser realizados 

e os seus valores. 

 Outro aspecto que poderá ser abordado é a elaboração de um ou mais 

cenários nos quais sejam contemplados os fluxos de caixa, considerando todo o 

período da concessão. 
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