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Evolução da Matriz de Energia Elétrica

Matriz Elétrica 2005 Matriz Elétrica 2015

Fonte: PDE / EPE
Obs: Importação de Itaipu e PCH’s estão contidos da parcela Hidro



Considerações sobre a evolução da Matriz de 

Energia Elétrica

 A Matriz de Energia Elétrica brasileira sofreu relevantes 

alterações ao longos dos últimos 10 anos.

 Restrição na expansão de UHE’s comparativamente a outras fontes

 Expansão térmica limitada pelas fontes primárias

 Energia de reserva sem mercado associado

 Redução progressiva da participação da fonte hidrelétrica

 Crescimento substancial das fontes eólica e biomassa, com prioridade 

de produção

Impactos nos geradores hidrelétricos do MRE
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Mecanismo de Realocação de Energia - MRE

Caracterização

 O Mecanismo de Realocação de Energia - MRE foi criado em 

1998 para compartilhamento do risco hidrológico entre os 

geradores hidrelétricos, no contexto de forte participação 

dessa fonte na matriz.

 As regras do MRE não vêm sendo eficazes para acomodar 

as alterações substanciais da matriz elétrica.

 As UHE’s asseguram às fontes alternativas integração, 

backup, entrega da capacidade, controles de carga, tensão e 

frequência, etc.



Mecanismo de Realocação de Energia - MRE

Outros impactos no MRE

 Além da alteração da matriz elétrica, diversos outros fatores 

alheios ao risco hidrológico também passaram a impactar o 

funcionamento esperado do MRE, tais como:

 Deslocamento pela Energia de Reserva;

 Atrasos na entrada em operação de Linhas de Transmissão de 

grande UHEs;

 Geração Fora da Ordem de Mérito – GFOM;

 Intercâmbio de energia com países vizinhos;

 Inviabilidade de instalação de reservatórios.



Mecanismo de Realocação de Energia - MRE

Modificações necessárias no MRE

 Devem ser adotadas medidas estruturais para o aperfeiçoamento 

das regras do MRE.

 Necessidade de uma alocação correta dos ônus associados ao uso 

do MRE, para isso bastaria, por exemplo, que se fizessem 

simulações de impactos do tipo com e sem essas fontes.

 Cálculos semelhantes poderiam ser feitos para o caso dos atrasos 

de obras e também se proceder as referidas transferências de 

custos.
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A Questão do GSF

Contextualização

 O GSF e seus vultosos impactos vêm sendo discutidos pelas Associações 

/ Agentes com o Governo há mais de 2 anos.

 A solução oferecida para o ACR (repactuação via Prêmio de Risco) 

contou com a adesão de boa parte das usinas hidrelétricas.

 No caso do ACL, a repactuação do risco hidrológico foi tentada sem êxito, 

tendo alguns agentes buscado uma solução judicial.

 Apesar dos grandes esforços que vêm sendo tentados pelo MME, CCEE, 

ANEEL e Agentes, a questão do GSF no ACL continua sem solução e 

judicializada.

 Nesse contexto, as liquidações do MCP estão prejudicadas, sendo 

fortemente impactadas nos valores contabilizados / liquidados e também 

na assimetria dessas liquidações, dada a multiplicidade das decisões 

judiciais.



A Questão do GSF

Situação Atual

 Cenário:

 situação energética do sistema interligado caracterizada pela baixa 

hidraulicidade no período chuvoso 2016/2017;

 sinalização do CMSE para o aumento do despacho de UTE’s;

 previsão da CCEE de forte deslocamento hidrelétrico para o ano de 2017;

 estimativas de lenta recuperação da economia do país.

 perspectivas de manutenção do PLD em valores elevados para o ano de 2017.

 Esses fatores combinados sinalizam um possível aprofundamento do 

quadro atual de (i) judicialização, (ii) paralisia do mercado e (iii) 

rebatimento do problema do GSF para o consumidor.

 Para esse cenário, as previsões para os impactos do GSF no Setor 

chegam acima de 35 bilhões de reais, distribuído entre geradores, 

distribuidores e consumidores.



A Questão do GSF

Necessidade de equacionamento urgente

 Solução conjuntural urgente para a problemática de 2017 e 

solução estrutural para os agentes do ACL, através de, por 

exemplo:

 Extensão das concessões como processo compensatório, possivelmente sem 

impacto nas tarifas dos consumidores.

 Outro tipo de abordagem que limite o volume do impacto financeiros nos 

geradores.

 Possibilidade de parcelamento dos débitos para todos os agentes, em virtude 

dos vultosos valores envolvidos;

 Criação de linhas de crédito específicas para o pagamento do GSF em 2017.

A ABRAGE está analisando o assunto com o apoio de 

consultoria especializada e apresentará sugestões ao Governo, 

ANEEL, EPE e Congresso Nacional para a resolução tempestiva 
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