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Observação: Os capítulos que mencionamos aqui referem-se às Regras do MAE; as seções, 
ao conteúdo deste material. 

Apresentamos aqui, em detalhes, o conteúdo de cada capítulo das Regras do MAE (Mercado

Atacadista de Energia Elétrica). O objetivo deste material é proporcionar uma visão geral 

das regras, abrangendo as seguintes seções:

• Uma visão macro das Regras do MAE e seu contexto;

• Os dados necessários para fazer as Regras do MAE funcionarem (capítulos 2, 4 e 10); 

• As medidas especiais para modular os volumes dos Contratos Iniciais (capítulo 12);  

• Como funciona o processo de formação do preço MAE, incluindo o cálculo do Encargo 

de Capacidade (capítulos 3 e 11);

• Como se calculam e se aplicam as penalidades no MAE (capítulo 5);

• O Mecanismo de Realocação da Energia (capítulo 7);

• Utilização do Excedente Financeiro entre Submercados (capítulo 8);

• Como se recuperam os outros custos de operação do sistema por meio dos Encargos de Serviços 

do Sistema (capítulo 6);

• Cálculo dos pagamentos ao gerador e ao comercializador (capítulo 9).

Apresentação
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I   Uma visão macro das Regras do MAE

As Regras do MAE estabelecem a operação comercial do mercado de curto prazo de energia elétrica.
Utiliza-se um conjunto definido de dados de entrada para calcular o preço MAE e os paga-
mentos relacionados.

O MAE trata dos componentes comerciais dos novos acordos do setor
O MAE concentra-se especificamente nas implicações comerciais das operações do sistema.
Todos os aspectos técnicos das operações do sistema serão tratados nos Procedimentos 
de Rede, que estão sendo desenvolvidos pelo ONS. Os Procedimentos de Rede abrangerão 
o despacho ótimo do sistema em todos os horizontes de tempo (inclusive operação em
tempo real). Entretanto, formação de preço e operação do sistema têm que estar em total
conformidade, caso contrário o preço MAE não refletirá as condições reais do sistema,
criando, assim, ineficiências e incentivos incorretos. Portanto, os mesmos dados e modelos
de otimização devem ser utilizados tanto na parte técnica quanto na parte comercial.

Calcula-se o preço MAE pelo uso de modelos complexos e com dados “ex-post”
Para fixar o preço MAE, a ASMAE (Administradora de Serviços do Mercado Atacadista 
de Energia Elétrica) processará uma série de modelos de otimização, compreendendo
NEWAVE, DECOMP e DESSEM. O principal dado de entrada para o processo de formação 
do preço MAE é o resultado do DESSEM, que compreende geração programada de cada
unidade geradora, em cada período de apuração (meia hora) de cada dia e seus custos asso-
ciados, que podem ser um valor de água ou um custo de térmica. Ofertas para redução da
carga ("demand-side bidding") bem como fluxos e custos de interconectores internacionais
também são utilizados. Os modelos operam sem restrições, ou seja, desconsiderando 
as restrições de transmissão dentro dos Submercados. Somente as restrições de transmissão
entre Submercados serão consideradas.
Utilizam-se dois processamentos do software de otimização no processo de formação 
do preço MAE:
• um processamento “ex-ante”, que forma a base do preço “ex-ante” indicativo; 
• um processamento “ex-post”, que forma a base do preço MAE utilizado na contabilização.

O MAE é dividido em quatro Submercados…
O MAE, inicialmente, terá 4 Submercados: o Norte, o Nordeste, o Sul e o Sudeste/Centro-
Oeste. Estes Submercados foram identificados em função de restrições substanciais 
e persistentes à transmissão entre eles. O COEX regularmente reverá os limites entre
Submercados, com base nas informações fornecidas pelo ONS sobre a relevância 
das restrições de transmissão e, utilizando critérios acordados, verificará se é preciso fazer
alguma alteração nas fronteiras entre Submercados. Quaisquer alterações dessas fronteiras
deverão ser acordadas entre os membros do MAE.
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(1) Este risco de otimização surge porque, em certos períodos do ano, pode ser desejável, do ponto
de vista do sistema, que um gerador armazene água em vez de produzir energia.

Cada Submercado é, efetivamente, considerado como um mercado independente. Será 
calculado um preço para cada Submercado, com base nas condições locais. A contabilização
da energia também será feita por Submercado. Conseqüentemente, qualquer agente que
negocie entre Submercados estará exposto ao risco de diferenças dos preços do MAE.

As Regras do MAE contêm um mecanismo para administrar o risco 
de otimização hidrológica

O MRE é um mecanismo de seguro que divide os riscos hidrológicos entre os geradores. 
Sua finalidade é garantir que todos os geradores do MRE recebam sua Energia Assegurada,
independente da energia que efetivamente produziram, desde que os geradores do MRE, em
sua totalidade, tenham produzido energia suficiente. Simplificando, o MRE realoca energia
daqueles que produziram mais que sua Energia Assegurada para aqueles que produziram
menos. Este mecanismo de seguro é de importância fundamental no Brasil. Em função 
do despacho centralizado do sistema e das diferenças hidrológicas substanciais entre
Submercados, o risco de "otimização"1 ao qual um gerador estaria exposto não seria administrável
se seu pagamento (e exposição ao contrato) dependesse de sua geração real. Esse risco 
é maior durante a vigência dos Contratos Iniciais, que são baseados em volumes fixos 
associados à Energia Assegurada de cada gerador. Sem alguma forma de reduzir esse risco,
os geradores seriam compradores líquidos freqüentes do MAE.
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...e compartilhar o Excedente Financeiro proveniente dos fluxos
entre Submercados
O Excedente Financeiro proveniente dos fluxos de energia entre Submercados deve-se 
às grandes restrições à transmissão existente entre Submercados. Isto significa que o preço
de um Submercado irá diferir do preço de outros, pois não há fluxo suficiente de energia
entre eles para igualar os preços (sujeito a perdas de transmissão entre seus respectivos 
centros de gravidade). O excedente é igual ao fluxo entre Submercados multiplicado pela
diferença do preço MAE entre eles.
Entretanto, a diferença de preços reflete um risco, que é o de os geradores receberem 
energia realocada de outro Submercado por um preço menor que o deles próprios. Além disso,
os membros do MAE podem ter contratos preexistentes que atravessem fronteiras entre
Submercados, criando exposições às diferenças de preços do MAE. Administra-se tal
exposição alocando o Excedente Financeiro para os geradores expostos a este risco.

O MAE apenas contabiliza energia não contratada
A ASMAE criará e manterá um registro de contratos. Esse registro conterá informações sobre
os volumes dos contratos aplicáveis entre as partes contratadas a cada período de liquidação.
O registro conterá os Contratos Iniciais e quaisquer outros contratos que os membros do MAE
queiram registrar. O capítulo 12 das Regras do MAE modula os volumes mensais dos
Contratos Iniciais por período de apuração.

As Regras do MAE não tratam de CCC...
Os acertos referentes à CCC serão realizados fora do âmbito do MAE. Os termogeradores 
deverão ofertar de maneira coerente com suas obrigações para com a CCC. Entretanto, 
quaisquer ajustes a seus pagamentos de CCC resultantes de receitas recebidas do MAE serão
assunto da CCC. Tais ajustes ocorrem quando os geradores da CCC recebem o preço MAE 
por sua energia não contratada, enquanto o combustível usado para produzi-la é pago pela
CCC. Se não houver ajuste, os geradores serão remunerados a mais por essa energia.
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...ou do fornecimento de serviços ancilares
O ONS fará Contratos de Serviços Ancilares (CSAs) com os geradores. Esses contratos 
recuperarão os custos fixos do fornecimento de tais serviços (por exemplo, resposta 
de freqüência) e também cobrirão quaisquer custos variáveis não relativos a energia. 
O ONS notificará o MAE sobre os custos totais dos CSAs a cada mês e estes serão recuperados
por meio dos Encargos de Serviços do Sistema. Contudo, os elementos relativos a energia
dos serviços ancilares fornecidos, tais como geração reduzida de energia ativa para atender
exigências de energia reativa, serão calculados e pagos pelo MAE.

São necessários Procedimentos de Mercado para que as Regras do MAE funcionem
Os detalhes dos mecanismos pelos quais se produzem os dados de entrada (por exemplo, 
o processo de recebimento dos dados de medição ou a notificação dos volumes contratados)
não são tratados nas Regras do MAE. Esses processos e responsabilidades mais detalhados
estão definidos nos Procedimentos de Mercado (PMs), que estarão sendo desenvolvidos 
em detalhe logo após o acordo final das Regras do MAE. Os PMs fornecem os meios 
de operacionalizar as Regras do MAE e estabelecer algumas responsabilidades mais 
detalhadas dos agentes.
Os PMs também detalham uma série de outros processos necessários à operação do mercado
não incluídos nas Regras do MAE, tais como:
• os mecanismos para efetuar a liquidação financeira, que fica fora do alcance das Regras
do MAE;
• processos de disputas;
• controle de mudanças, que define as alterações das Regras do MAE e os sistemas 
de informática que as implementam;
• processos de entrada, os dados que os novos participantes devem fornecer e os procedi-
mentos para se tornarem membros do MAE. 
Embora os PMs estabeleçam as relações básicas entre os diversos participantes do MAE 
e suas responsabilidades no fornecimento de dados etc., eles não contêm processos
detalhados. Estes serão estabelecidos nos Procedimentos Locais de Mercado (PLMs), 
a serem desenvolvidos pela ASMAE e também pelos agentes para atender suas necessidades
específicas (por exemplo, cálculo de dados de oferta). Tanto os PMs quanto os PLMs fogem
à competência deste texto.
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II   Os dados necessários para tornar operacionais as 
Regras do MAE 

(2) O operador da interconexão declara uma "curva de custo" um dia antes do despacho, 
o que indica os custos associados ao nível diferente de importações e exportações através
da interconexão. Há regras específicas, que tratam dos interconectores atuais, para que suas 
cláusulas contratuais específicas possam ser atendidas no MAE. Os detalhes de tais 
contratos serão incorporados ao Registro de Contratos. 

Para operar as Regras do MAE, é necessário um grande volume de dados. Esses dados compreendem:
• Dados fixos – dados que não mudam freqüentemente, como a capacidade instalada 
de uma unidade geradora, endereço da empresa etc.;
• Declarações – estas compreendem dados fornecidos pelos geradores um dia antes 
do despacho (que são utilizados como dados de entrada no cálculo do preço “ex-ante” 
do MAE ) e compreendem disponibilidade de usinas térmicas e hidrelétricas, preços 
de oferta (apenas para térmicas) e inflexibilidades nas operações da usina, tais como 
a necessidade de manter certo nível de produção devido a contratos de combustível "take-
or-pay" (prefixadas). Além dos geradores, os Ofertantes de Redução de Carga e os 
operadores das interconexões internacionais (as partes responsáveis pela comercialização
de energia associada a interconectores internacionais) também deverão apresentar 
declarações2. Geradores térmicos participantes da CCC terão regras específicas para 
suas ofertas com relação a preços de oferta e inflexibilidades;
• Redeclarações – a qualquer momento, após a declaração inicial, os agentes 
que a submeterem poderão redeclarar suas disponibilidades. No entanto, para diminuir 
o risco de manipulação, os geradores não poderão redeclarar seus preços;
• Instruções de despacho – todas as instruções de despacho emitidas para cada gerador, DSB
ou interconector internacional em tempo real serão registradas. Isto servirá para apurar 
se os agentes seguiram as instruções de despacho do ONS e para calcular os pagamentos 
de penalidades;
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• Volumes contratados – as partes poderão notificar a ASMAE “ex-post” (‘a posteriori’, 
até um determinado período após o fim do dia de liquidação) sobre os volumes contratados
aplicáveis em determinado período de liquidação. Esses volumes registrados servirão 
para apurar a exposição líquida de cada agente ao preço MAE. Isto permitirá que muitos
contratos novos sejam registrados no MAE, reduzindo a exposição dos agentes ao preço 
do MAE. No caso dos Contratos Iniciais, capítulo 12 das Regras do MAE (seção VII), estipula
como o volume mensal de cada contrato deve ser modulado por período de apuração. 
A ASMAE também manterá um registro de dados de outros tipos de contrato que contenham
exposição de preços entre Submercados. Esses valores são utilizados como dados de entrada
para a alocação do Excedente Financeiro descrito no capítulo 8 das Regras do MAE
(seção VII) , bem como para o Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), capítulo 7 (seção VI); 
• Fatores de perda de transmissão – as Regras do MAE são baseadas no princípio de que
todos os pagamentos e cálculos de preço ocorrem no centro de gravidade de cada
Submercado. Portanto, os fatores de perda devem ser calculados para que os valores medi-
dos sejam expressos no centro de gravidade correspondente. O ONS será responsável pela
verificação de tais fatores usando um modelo separado;
• Disputas – estas provavelmente surgirão no MAE por uma série de motivos como, por
exemplo, a interpretação das regras, a aplicação de penalidades ou a precisão dos dados
medidos. Algumas disputas demorarão a ser resolvidas e, portanto, não estarão terminadas
para a inclusão na rodada final da contabilização. Assim, talvez seja preciso fazer ajustes
nos pagamentos em meses subseqüentes. As Regras do MAE permitem isto pela inclusão 
de ajustes por disputas aos pagamentos do MAE. Um Procedimento de Mercado determinará
como processar e resolver disputas.
Além dos dados descritos acima, é necessário haver medição de dados para operação 
do MAE. O objetivo geral da Agregação de Dados (capítulo 4) é processar dados brutos 
de medição coletados por agentes e enviados à ASMAE, para poder utilizá-los nas Regras 
do MAE. Esses dados ajustados são utilizados nos processos de contabilização, na formação
do preço MAE, no cálculo das penalidades, nos Encargos de Serviços do Sistema e na 
modulação.
A cada período de apuração, toda leitura de medidor de geração será ajustada para o que
seria seu valor no centro de gravidade do Submercado, aplicando-se um fator de perda 
de geração “ex-post” àquele ponto de medição. Cada leitura do medidor de consumo 
também será ajustada ao centro de gravidade do Submercado, aplicando-se o fator de perda
“ex-post” correspondente àquele ponto de medição. Considera-se a carga embutida, 
em cada ponto de medição (com relação às partes ligadas a uma tensão inferior à da Rede
Básica), para identificar corretamente a geração ou a carga de cada agente.
Calculam-se, então, os totais de geração e consumo de cada Submercado somando 
os valores de geração e consumo de cada agente.
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Os volumes de Contratos Iniciais e as Energias Asseguradas de usinas do MRE devem 
ser estabelecidos para cada período de apuração, para que o MRE e a contabilização 
possam operar adequadamente. Isto é necessário porque os Contratos Iniciais e as 
Energias Asseguradas são valores em MW médios anuais. Estes valores anuais são 
sazonalizados em valores mensais utilizando um procedimento acordado pelos agentes 
e executado pela ASMAE. Os Contratos Iniciais entre geradores e os Contratos Iniciais 
de energia fora do MRE não estão incluídos neste processo. Os volumes contratados destes
são acordados pelas respectivas partes e submetidos conforme descrito na seção II.
A Energia Assegurada total do sistema, bem como a energia total dos Contratos Iniciais, 
é modulada de acordo com a geração efetiva do MRE. Como as duas quantidades anteriores
não são iguais como um todo, é necessário identificar a porção de Energia Assegurada para
cada gerador prevista em seus Contratos Iniciais. Por coerência, quaisquer resíduos são também
modulados com base na geração efetiva do MRE e levados ao centro de gravidade utilizando
os fatores de perdas reais.
A modulação dos Contratos Iniciais baseia-se na Carga Própria Residual do comercializador,
definida como sua carga real menos sua geração embutida. Para Períodos de Apuração 
de Ponta, as curvas de Contratos Iniciais devem ser ajustadas no mínimo entre a carga 
contratada e a participação do contrato relativa a carga própria residual. Distribui-se 
qualquer energia excedente, tirada deste período, entre períodos fora da ponta no mesmo
dia. Da mesma forma, se houver necessidade de energia adicional, esta será proporcionalmente
tirada de períodos fora da ponta no mesmo dia.
Depois de modular cada Contrato Inicial, obtém-se a curva geral dos Contratos Iniciais 
de cada gerador agregando seus Contratos Iniciais modulados.
As Energias Asseguradas previstas nos Contratos Iniciais para as usinas MRE de um gerador
são então moduladas de acordo com a curva geral dos Contratos Iniciais do gerador. 
As Energias Asseguradas devem ser ajustadas para evitar que o limite de potência assegurada
da usina seja ultrapassado, o que distribuiria a energia excedente por períodos que estavam
abaixo desse limite naquele dia.
Por fim, as Energias Asseguradas são agregadas e comparadas à curva geral dos Contratos
Iniciais. Calculam-se as diferenças a cada período de apuração e ajusta-se adequadamente
cada curva de Energia Assegurada, para que a nova curva agregada de Energia Assegurada
relativa aos Contratos Iniciais coincida com o perfil da geração efetiva no MRE.

III   Providências específicas para modular os volumes
de Contratos Iniciais
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Calcular-se-á um preço MAE separado para cada Submercado utilizando os modelos NEWAVE,
DECOMP e DESSEM. O preço MAE será calculado desconsiderando as restrições internas 
de cada Submercado. O preço MAE será calculado “ex-post”, baseado na disponibilidade real
do gerador e na carga do sistema. Também será calculado um preço “ex-ante” indicativo. 
Este preço poderá ser utilizado, por exemplo, como a base para os contratos de curto prazo
entre membros do MAE, para minimizar suas exposições ao preço “ex-post”. No entanto, 
apenas o preço “ex-post” será utilizado para estabelecer os pagamentos do MAE.
O preço “ex-post” é utilizado, pois representa a medida mais precisa do custo real da produção
de eletricidade. Isto garante os incentivos corretos de curto e longo prazo no MAE. Também
proporciona um benefício fundamental, pois reduz as oportunidades de manipulação. 
Por exemplo, um gerador poderia manipular o mercado declarando uma disponibilidade baixa
no pré-despacho a fim de forçar o preço MAE “ex-ante” a subir, e em seguida redeclarar 
uma disponibilidade mais alta naquele dia. Tais problemas foram identificados em mercados
que utilizam a precificação “ex-ante”.
A formação do preço MAE é descrita abaixo: primeiro, para condições operacionais normais, 
e depois, para situações de racionamento de energia. As providências específicas para o
Encargo de Capacidade e as Ofertas de Redução de Carga são apresentadas no final desta seção.

Condições normais do sistema
Em condições normais, estabelece-se o preço MAE da seguinte forma:
• calcula-se o preço MAE “ex-post”, utilizando dados reais de carga e disponibilidade 
do gerador. Esse preço é calculado para todos os períodos de apuração (de meia em meia hora)
dentro de um dia de programação (24 horas);
• cria-se uma programação sem restrição para os quatro Submercados. Essa programação não
considera os efeitos de restrições de transmissão dentro de cada Submercado, mas reflete 
as principais restrições de transmissão entre os Submercados. Assim, essa programação difere
daquela utilizada no despacho real, que considera todas as restrições à transmissão;
• dentro de cada Submercado, o preço MAE é definido pela fonte flexível mais cara incluída
na programação “ex-post” sem restrição. A geração inflexível não tomará parte na formação
do preço MAE. Entretanto, quando uma unidade geradora declarar-se inflexível em um deter-
minado nível de geração (ininterrupta) e estiver gerando acima deste nível, ela poderá fixar 
o preço MAE, se for a fonte mais cara da programação. Toda a energia de Itaipu será valorizada
pelo preço do Submercado Sudeste;

IV   Formação do preço MAE e Encargo de Capacidade 
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• as Regras do MAE compreendem maneiras de tratar problemas específicos de otimização relativos
a programação de usinas térmicas. Embora o despacho mais econômico possa ser operar a térmica
em períodos de ponta, seus parâmetros técnicos podem ser de tal ordem que leve algumas horas
para aumentar a carga e depois reduzi-la para gerar o necessário na ponta. Nesses outros períodos,
os custos do gerador podem exceder o preço MAE, mesmo que, de uma forma geral, a utilização
dessa usina seja a maneira mais barata de atender a carga. As Regras do MAE realocam esses cus-
tos "Fora de Mérito" dos períodos de tomada e alívio de carga para os períodos de ponta da unidade
geradora que estiver sendo utilizada. Isto assegura o pagamento dos custos "Fora de Mérito" pela
carga não contratada apenas nos períodos de ponta da unidade;
• o processo de formação do preço MAE também considera fluxos entre Submercados:
- quando não houver fluxos entre Submercados, o preço MAE em cada Submercado será calculado
conforme descrito acima;
- quando houver fluxos sem restrições entre dois Submercados, a diferença de preço entre eles refletirá
as perdas de transmissão associadas aos fluxos entre seus respectivos centros de gravidade;
- quando houver fluxo com restrições entre Submercados, a diferença de preço entre eles refletirá
o custo econômico da restrição de transmissão.

Racionamento
A necessidade de racionamento será identificada por Submercado.
A decisão de iniciar o racionamento será tomada pelo governo, com base na identificação dessa
necessidade, feita pelo ONS.
Em caso de racionamento de energia, o preço MAE será fixado no patamar adequado numa função
definida de racionamento, embutida nos modelos utilizados para fixar preços. O valor de raciona-
mento será baseado numa medida econômica do valor da energia não atendida, que é o máximo
que os consumidores se dispõem a pagar pela eletricidade.
Em princípio, o valor de racionamento seria aplicado independentemente da ocorrência de desliga-
mentos involuntários devido à falta de energia ou de capacidade. Na prática, contudo, utiliza-se um
mecanismo de Encargo de Capacidade para atenuar os efeitos da falta de capacidade. Ver a explicação
adiante. O racionamento será alocado em base técnica e não comercial (por exemplo, dar prioridade
à energia contratada de longo prazo). Serão criadas regras para definir como o racionamento 
de energia será alocado eqüitativamente entre os consumidores. Identificar-se-ão aqueles com 
cargas de alta prioridade que não serão desligados, tais como hospitais, escolas, instalações militares
etc., e as cargas de prioridade mais baixa que poderiam ser desligadas temporariamente.
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Encargo de Capacidade

A finalidade do Encargo de Capacidade é atenuar possíveis "picos" no preço MAE, garantindo
geração suficiente para atender a carga na ponta. Esses picos existem porque, durante uma
falta de capacidade, o preço MAE poderia subir até o valor da carga não suprida (VLL). Num
mercado eficiente, os agentes estipulariam o valor máximo que estariam dispostos 
a pagar pela eletricidade. No MAE, esse valor máximo é estabelecido no VLL. Os geradores
construiriam então a capacidade baseada na disposição global dos consumidores em pagar.
Como esse valor global provavelmente não seria suficiente para assegurar o suprimento em
todos os momentos, haveria uma probabilidade de perda de carga (LOLP). Portanto, é 
importante entender que talvez seja econômico para o sistema haver falta de capacidade de
vez em quando. No entanto, os pagamentos baseados em picos esporádicos do preço MAE
gerariam um problema de fluxo de caixa para os geradores, uma vez que seriam pagos 
apenas por essa capacidade de ponta, quando a usina em questão estivesse gerando, isto é, 
quando a escassez efetivamente ocorresse. Num mercado eficiente, isto seria resolvido por
contratos de "hedge" entre geradores e comercializadores. Tais contratos dividiriam os
pagamentos ao gerador por um período de tempo maior. Por sua vez, os comercia-
lizadores ficariam protegidos contra preços altos do MAE durante períodos de escassez.
Desta forma, os geradores teriam receita suficiente para manter suas usinas de ponta em
operação e, assim, assegurar uma probabilidade de escassez aceita pela carga. No sistema
brasileiro, as faltas de capacidade podem ser muito raras, como, por exemplo, a cada dez
anos. Isto tende a levar ao fracasso de mercado, pois os comercializadores poderão 
perceber o risco de falta de capacidade como sendo tão remoto, que não fariam contratos
com geradores. Conseqüentemente, os geradores não teriam o fluxo estável de receita 
de que precisam para manter suas usinas em operação e, assim, o sistema ficaria menos
seguro do que seria conveniente. Portanto, era necessária uma abordagem alternativa para
garantir a manutenção da melhor capacidade possível no sistema. Esse mecanismo é o
Encargo de Capacidade, que pode ser visto como um contrato compulsório entre geradores
e carga. Ele tem, conceitualmente, o mesmo efeito que se esperaria de um mercado 
eficiente: uma receita estável para os geradores, para permitir-lhes manter o nível
necessário de capacidade, e menor exposição para os comercializadores a preços MAE 
elevados durante faltas de capacidade. Para incentivar geradores e consumidores 
a administrar sua disponibilidade e carga, respectivamente, modula-se o Encargo de
Capacidade ao longo do período para mantê-lo representativo das condições reais do 
sistema. É mais alto quando a probabilidade de escassez é maior e zero quando a escassez
é muito improvável (isto é, durante períodos fora da ponta). Entretanto, é preciso equilibrar
a precisão do sinal com a necessidade de diluir os pagamentos. É importante entender que
o Encargo de Capacidade não aumenta os pagamentos aos geradores. É um mecanismo de
redistribuição dos pagamentos ao longo do tempo. O mecanismo efetivamente substitui 
o que seria o resultado de um mercado eficiente. Uma de suas conseqüências é que toda
capacidade que deverá gerar durante períodos de escassez terá de receber Encargo 
de Capacidade. Este pode ser de dois tipos:
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(3) Este benefício é o mesmo para qualquer consumidor que reduza sua carga em reação a um
preço elevado, o que permite uma resposta da carga dentro do MAE. Assim, os ofertantes não
devem receber o Encargo de Capacidade.

• geração despachada, que é a usina que está operando a maior parte do tempo;
• geração não despachada, que é a usina que opera apenas na ponta ou durante períodos
de escassez. Se estas usinas não receberem o Encargo de Capacidade, estarão sendo 
remuneradas a menos, uma vez que o Encargo de Capacidade realoca, ao longo do tempo, 
a receita que elas receberiam no período de escassez.

O Encargo de Capacidade, portanto, é pago a toda capacidade disponível. Para hidrelétricas,
cuja disponibilidade depende das condições hidrológicas do momento, o pagamento será
baseado na disponibilidade média calculada durante o ano. Para térmicas, o pagamento 
é baseado na capacidade que o gerador declara disponível a cada dia. O Encargo 
de Capacidade não cobre, contudo, todos os pagamentos feitos à usina durante períodos 
de escassez. Quando há falta de capacidade em um Submercado (isto é, quando ocorrem
desligamentos involuntários), o preço eleva-se a um terço do VLL. A finalidade desta 
abordagem é proporcionar fortes incentivos aos geradores para que eles fiquem disponíveis
quando houver grandes probabilidades de desligamento. Assim, o Encargo de Capacidade 
é feito para recuperar dois terços dos pagamentos de capacidade aos geradores. Por fim, 
presume-se que 80% da capacidade de uma usina, relacionada aos Contratos Iniciais, é paga
pelos próprios contratos, sendo que os 20% remanescentes vêm do Encargo de Capacidade. 
O capítulo 11 das Regras do MAE, juntamente com o apêndice G, apresenta os mecanismos
utilizados para calcular o Encargo de Capacidade.

Oferta para Redução de Carga

A oferta de redução é um processo pelo qual um consumidor (ou comercializador, em nome
deste) poderá fazer uma oferta para reduzir ou limitar sua carga em função do preço MAE. Isto
permite que a carga participe diretamente do MAE, declarando um preço e sua disponibilidade
de modo semelhante ao gerador. A redução da carga será programada quando isto for mais
barato do que programar geração adicional. Ou então,  quando não houver mais geração
disponível, o ONS poderá programar uma redução da carga, em vez de racionamento involuntário
(desde que o preço do ofertante de redução de carga seja inferior ao valor do racionamento).
A participação na Oferta de Redução de Carga (ORC) será inicialmente limitada aos consumidores
com um pico de carga acima de 10 MW que possam ser acionados ou possam tomar providências
confiáveis (acordadas com o ONS) para reduzir a carga. Com o desenvolvimento da ORC, talvez
se possa estender o processo a pequenos consumidores, desde que possuam o equipamento 
de medição necessário. Em princípio, não é adequado fazer pagamentos específicos para 
a ORC. O benefício do consumidor vem de sua capacidade de ser instruído pelo ONS para
reduzir a carga e evitar um preço MAE elevado de uma forma que não conseguiria fazer 
se estivesse reduzindo a carga por si mesmo3. Entretanto, para não inibir participantes 
em potencial, os ofertantes potenciais serão reembolsados por seus custos de preparação e operação
de suas instalações para reduzir a carga. O custo administrativo associado à ORC será recuperado
através dos Encargos de Serviços do Sistema.



14

Um princípio básico que se seguiu na elaboração do MAE foi o de que quaisquer penalidades
impostas de acordo com as Regras do MAE não devem duplicar ou conflitar com aquelas 
constantes em outros contratos. Isto quer dizer o seguinte:
• no contexto dos Procedimentos de Rede, o MAE cobrirá áreas de impacto comercial explícito,
como, por exemplo, as declarações de dados comerciais, cumprimento de instruções de despacho
e medição para propósitos de contabilização. Embora deixar de cumprir as instruções de despacho
constitua uma infração aos Procedimentos de Rede, seria mais adequado aplicar as penalidades 
do MAE. Isto se deve ao fato de que os custos efetivos de não cumprimento têm um impacto 
direto sobre os custos do sistema e recaem sobre os membros do MAE. Portanto, serão determinados
no escopo do MAE como parte do processo de contabilização;
• com relação aos serviços ancilares, o MAE cobrirá apenas aqueles não inclusos nos Contratos 
de Serviços Ancilares (CSAs).
Várias penalidades são aplicadas no MAE. Destinam-se aos casos de:
• falha no cumprimento das instruções de despacho;
• falsa declaração de disponibilidade;
• falha no  fornecimento dos dados de medição.

Falha no cumprimento das instruções de despacho 
Caso deixem de cumprir as instruções de despacho emitidas pelo ONS, os geradores estarão
sujeitos a penalidades. As instruções enviadas aos geradores pelo ONS em tempo real são 
comparadas a geração medida. Se o gerador gerou a mais ou a menos além de um limite aceitável
(chamado de banda de erro), uma penalidade é aplicada. As bandas de erro serão determinadas por
categoria de usina e irão refletir com que precisão se espera que um gerador controle a produção
de sua usina sob condições tanto de carga constante como de variação de carga. As Regras do MAE
consideram as penalidades como "indenizações", isto é, destinam-se a refletir os custos da trans-
gressão. No caso do não-cumprimento das instruções, o valor da indenização seria o preço MAE
“ex-post” – isto é, o custo de substituição de energia no sistema. No entanto, foram incluídos
parâmetros que permitem ao COEX impor uma penalidade adicional, se assim o desejar.
Caso uma ORC não reduza a carga de acordo com a instrução, os pagamentos por ele recebidos
durante o período em questão poderão ser estornados a critério do COEX. O ofertante não incor-
rerá em nenhuma penalidade adicional. Isto se deve ao fato de que, em virtude de sua falha, a ORC
será exposta a um preço MAE mais elevado pela energia fornecida do que estava disposta a pagar.

Declaração falsa de disponibilidade

Há duas maneiras de detectar uma falsa declaração ou redeclaração de disponibilidade:
• quando o gerador produz abaixo do que foi instruído;
• ao testar um gerador, que não foi chamado a gerar por algum tempo, descobrir que ele não é
capaz de gerar no nível por ele declarado ou redeclarado.

V   Como são aplicadas as penalidades no MAE
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(4) Note-se que o gerador pode solicitar um teste em sua própria usina se quiser, por exemplo, 
verificar seu desempenho ao voltar a operar após uma interrupção.

No primeiro caso, além da penalidade por deixar de cumprir os níveis estipulados, os paga-
mentos de Encargo de Capacidade pelo gerador poderão sofrer algum impacto.
No segundo caso, o ONS emitirá instruções para que o gerador gere energia sob condições 
de teste de disponibilidade4. No entanto, é mais provável que este método seja utilizado para
termelétricas que têm operação irregular (por exemplo, durante períodos de estiagem severa),
mas que recebem o Encargo de Capacidade por sua disponibilidade durante o ano todo. 
Este mecanismo funciona da seguinte forma:
• o ONS terá o direito de testar a disponibilidade do gerador sem notificá-lo. O gerador 
receberá instruções para gerar a um certo nível, levando-se em conta o nível de água em seus
reservatórios;
• caso o gerador deixe de atender o nível de geração solicitado (ou não consiga gerar nada),
nenhum ajuste duradouro será feito em sua disponibilidade. O gerador poderá corrigir a falha
e redeclarar um nível de disponibilidade coerente com sua verdadeira capacidade de geração,
contanto que o ONS concorde que a falha foi devidamente corrigida. O ONS poderá então
solicitar um segundo teste para se certificar de que aquela unidade é capaz de cumprir 
o nível declarado. Se a unidade geradora falhar pela segunda vez, sua disponibilidade sofrerá
ajustes de acordo com sua geração verdadeira durante o segundo teste e uma penalidade
retroativa ser-lhe-á imposta. Caso uma unidade geradora falhe em dois testes de disponibilidade
dentro de um período de tempo determinado pelo COEX, sua disponibilidade será reduzida 
à geração máxima alcançada em seu segundo teste de disponibilidade. A unidade geradora
deverá devolver o Encargo de Capacidade recebido no período entre os testes, juntamente
com os pagamentos de restrição de transmissão que recebeu em relação à disponibilidade
que demonstrou não ter.

Penalidades de Medição
Incorrerão penalidades o gerador ou comercializador que deixar de fornecer dados 
de medição pontualmente, ou caso os dados estejam incompletos ou de alguma maneira falhos.
O COEX determinará o rigor das penalidades a serem impostas de acordo com cada caso
específico. A penalidade será aplicada de acordo com as Regras do MAE, sob a forma de uma
multa mensal de medição a ser acrescentada aos valores devidos pelo comercializador ou
subtraída dos pagamentos que o gerador tem a receber do MAE.
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O MRE funciona como um seguro que objetiva compartilhar o risco de otimização hidrológica
entre os geradores. Seu objetivo é garantir que todos os geradores participantes do MRE
recebam a Energia Assegurada que lhes cabe, independente de sua produção real 
de energia, desde que os participantes do MRE como um todo tenham gerado energia 
suficiente. Em outras palavras, o MRE realoca a energia, transferindo o excedente daqueles
que geraram além de sua Energia Assegurada para aqueles que geraram abaixo.
Participando do MRE:
• todas as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente;
• as termelétricas participantes da CCC;
• D/Cs com energia comprada de Itaipu. Esta energia será tratada da mesma forma que 
a geração hidrelétrica, sendo que a porção da produção de Itaipu que cabe a cada 
distribuidor será tratada como um gerador no MRE.
Toda a energia produzida pelos geradores no MRE, seja ela programada, despachada para a
otimização do sistema, ou para suprir uma restrição à transmissão, será tratada da mesma
forma no processo de realocação. 
No entanto, essa abordagem é complexa. O MRE realoca energia entre os geradores em todo
o sistema interligado a fim de garantir que cada um receba um mínimo de Energia
Assegurada. Para fazer isto, a energia deve ser realocada entre os Submercados que têm
preços distintos. Isto expõe os geradores a um risco financeiro, já que podem receber 
energia realocada de um Submercado onde o preço seja outro. A exposição financeira 
é minimizada pelo rateio do Excedente Financeiro, de modo a reduzir exposições financeiras
negativas dos geradores (ver capítulo 8 e seção VII).

Os Princípios que regem a Operação do MRE

Há alguns princípios fundamentais que regem a operação do MRE. São eles:
• os níveis de Energia Assegurada e como são calculados;
• a realocação da Energia Assegurada;
• a realocação da Energia Secundária;
• o ressarcimento dos custos de geração pela energia realocada.

Níveis de Energia Assegurada

O ONS calcula e a ANEEL aprova um nível de Energia Assegurada anual para cada gerador,
que é revisto a cada cinco anos ou na ocorrência de fatos relevantes. Este nível anual 
é então traduzido em base mensal e modulado para cada Período de Apuração.
A Energia Assegurada já inclui premissas relativas a interrupções programadas ou emergenciais,
e, portanto, não é reduzida quando uma unidade geradora deixa de cumprir uma instrução
do ONS ou falha em um teste de disponibilidade. Utiliza-se um método retroativo de análise
para levar em consideração este nível esperado de disponibilidade.  Avalia-se a disponibilidade
de uma usina com base em uma média histórica, por exemplo, por um período de doze
meses. Se a disponibilidade efetiva da usina cair abaixo de sua Energia Assegurada, uma
penalidade é aplicada.

VI   O Mecanismo de Realocação de Energia (MRE)
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Realocação da Energia Assegurada

O princípio que rege o MRE garante que cada gerador receba sua Energia Assegurada, desde
que os geradores participantes do MRE como um todo gerem pelo menos o equivalente 
a seus níveis de Energia Assegurada em conjunto. Se a geração total for menor que os níveis
de Energia Assegurada total, os níveis de Energia Assegurada serão reduzidos proporcionalmente
à geração total do MRE dividida pelo nível total de Energia Assegurada. O valor resultante
para cada usina é chamado de Energia Assegurada Ajustada. A realocação de energia para
assegurar os níveis de Energia Assegurada (ou Assegurada Ajustada) ocorre da seguinte forma:
• os geradores que produzem acima dos níveis de Energia Assegurada não recebem essa
energia excedente;
• o excedente de energia é alocado para aqueles geradores que produziram abaixo de seu
nível de Energia Assegurada;
• primeiramente, faz-se a transferência daqueles que obtiveram um excedente para aqueles
em déficit, sempre que possível entre os geradores em um mesmo Submercado. Qualquer
sobra de energia excedente é alocada entre Submercados; 
• a energia de outros Submercados é comercializada ao preço MAE do Submercado onde 
a energia foi gerada, a fim de equilibrar as contas do MAE. Esta energia é realocada, 
proporcionalmente, entre todos os outros Submercados;
• realocação da Energia Secundária.
Haverá Energia Secundária quando os geradores do MRE produzirem acima do seu nível
global de Energia Assegurada. O princípio por trás da alocação da Energia Secundária é que
os geradores deveriam receber uma parcela dos benefícios se produzirem acima de sua
Energia Assegurada. Portanto:
• 50% da Energia Secundária é alocada a todos os geradores proporcionalmente às suas
respectivas Energias Asseguradas;
• 50% da Energia Secundária é alocada apenas àqueles geradores que geraram acima 
de seus níveis de Energia Assegurada (em excesso). Isto é alocado proporcionalmente 
ao excedente de cada gerador sobre o excedente total do MRE.
A alocação da Energia Secundária será feita mensalmente, assim que o volume efetivo for
conhecido. Esta abordagem de "50/50" destina-se a estimular geradores a disponibilizar
suas usinas e a produzir Energia Secundária quando for em benefício da otimização.
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Em todos os outros aspectos, a alocação da Energia Secundária segue, praticamente, 
os mesmos conceitos da Energia Assegurada. A alocação da Energia Secundária é sempre
feita no Submercado onde foi gerada. A energia é, primeiramente, alocada no Submercado
onde foi gerada e depois, eqüitativa e proporcionalmente, entre os Submercados que ficam
com sobra de energia após a realocação da Energia Secundária.

O Processo de Compensação dos Custos de Geração
O MRE compensa os geradores que fornecem energia ao sistema acima de seu nível 
de Energia Assegurada, ressarcindo-lhes os custos operacionais variáveis que não sejam
advindos de combustível e pagando-lhes compensação financeira por utilização de recursos
hídricos. Estes serão agregados para os geradores que doam energia para o MRE, e a média
será paga por todos aqueles que recebem energia do MRE.
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VII  Como é usado o Excedente Financeiro
entre Submercados 

O Excedente Financeiro entre Submercados advém das principais restrições à transmissão
que existem entre eles.
Isto significa que o preço em um Submercado será diferente do preço no Submercado 
vizinho porque o fluxo de energia entre eles não é suficiente para eqüalizar os preços de
ambos os lados (sujeitos a perdas de transmissão entre seus respectivos centros de gravi-
dade). O excedente é igual ao fluxo entre os Submercados multiplicado pela diferença 
do preço MAE existente entre eles. No entanto, a diferença de preços entre Submercados
reflete um risco de que os geradores MRE possam receber, no processo de realocação, energia
de um outro Submercado cujo preço é inferior ao seu. Da mesma forma, os membros do MAE
podem ter contratos preexistentes que ultrapassem essas fronteiras entre Submercados,
criando exposição ao risco. 
A alocação do excedente é uma das maneiras de administrar esta exposição.
As Regras do MAE usam o excedente de comercialização para reduzir as exposições contratuais
e ao MRE, utilizando parte do excedente adicional para a redução dos encargos de uso do 
sistema de transmissão (TUoS).
Elegeu-se essa abordagem porque:
• os Contratos Iniciais não foram negociados em termos comerciais. Portanto, os geradores
com energia alocada em um Submercado diferente do seu sob o MRE enfrentariam uma
exposição não refletida no preço do Contrato Inicial;
• alguns contratos já existem entre partes de diferentes Submercados. A percepção é de que
seria injusto expor estas partes ao risco criado com a introdução do MAE e seus
Submercados com preços diferentes.
Com o tempo, esses fatores de curto prazo irão tornar-se menos relevantes.  Os Contratos
Iniciais terminarão até 2005 e serão substituídos por contratos cujos termos serão objeto 
de livre negociação comercial. Os preços destes contratos vão refletir os riscos aos quais 
as partes estarão expostas.



20

Como funcionam as Regras do MAE na realocação do Excedente Financeiro

São quatro os tipos de contrato com direito a uma parcela do Excedente Financeiro 
entre Submercados. Em comum, estes contratos têm o fato de abrangerem mais 
de um Submercado:
• os Contratos Iniciais e os contratos novos específicos. Os primeiros são aqueles em que
um gerador em um Submercado tem um contrato com um comercializador em outro. 
Os novos contratos são aqueles em que novos investimentos foram feitos na usina antes 
de as regras MAE estarem totalmente concluídas, novamente com as partes do contrato
localizadas em diferentes Submercados;
• os contratos para receber energia de Itaipu. A energia de Itaipu entra no MAE ao preço 
do Submercado Sudeste. No entanto, há contratos de Itaipu para a entrega de energia 
no Sul;
• os contratos de interconexão internacional, onde a energia é contratada em 
um Submercado diferente daquele em que ela foi fisicamente entregue;
• autoprodução, onde as partes contratantes se encontram em diferentes Submercados.
Além do descrito acima, a energia do MRE é incluída no mecanismo de alocação 
do excedente. Embora não tenha sido explicitamente assinado pelas partes, o MRE é um
contrato implícito entre todos os geradores participantes.
As regras de realocação do Excedente Financeiro são as seguintes:
• para cada tipo de contrato (inclusive o MRE) apura-se o volume de energia sujeito 
a exposição e identificam-se os Submercados entre os quais a exposição aparece;
• para cada tipo de contrato (inclusive o MRE), a exposição é calculada como o volume
exposto multiplicado pela diferença de preço entre os Submercados em questão. Estas
exposições podem tanto ser negativas como positivas, dependendo dos preços relativos.
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As exposições negativas e positivas são então separadamente consolidadas. Observe-se 
que as exposições negativas ou positivas dos agentes individuais não são descontadas 
neste processo. Da mesma forma, não se faz distinção alguma entre as exposições advindas 
de contratos ou do MRE;
• em seguida, todas as exposições negativas são somadas (os valores com direito a receber
o excedente entre Submercados) e todas as exposições positivas são agregadas (estas são
acrescentadas ao excedente e utilizadas para a redução das exposições negativas);
• apura-se então o Excedente Financeiro agregado em todo o sistema e acrescentam-se 
as exposições positivas. Além disso, acrescenta-se o capital de um fundo que acumula 
o excedente não utilizado dos últimos nove meses;
• o excedente total é distribuído entre os geradores com exposição negativa com base no
montante de suas exposições;
• qualquer saldo remanescente do excedente total, após a dedução de todas as exposições
negativas, é colocado em um fundo que será usado para reduzir outras exposições negativas
no futuro. No entanto, a cada mês, a menos que para cobrir as exposições negativas se use
o saldo total do fundo, um nono de seu valor é depositado em uma conta separada que será
utilizada para reduzir os encargos do uso do sistema de transmissão. Isto reflete o fato 
de o excedente entre Submercados surgir devido ao sistema de transmissão;  
• a aplicação do excedente na redução das exposições a preço entre os Submercados pode
aliviar estas exposições, mas não eliminá-las totalmente, se o excedente não for grande o
suficiente.  Incluiu-se um mecanismo adicional que realoca quaisquer exposições residuais
entre os geradores do MRE. Esta abordagem agrega qualquer exposição negativa remanescente
e a distribui entre os geradores do MRE proporcionalmente à sua Energia Assegurada. 
O resultado é que todos os geradores do MRE recebem uma parcela proporcional (ponderada
por sua Energia Assegurada) de quaisquer exposições de preço, independente de sua posição
f ina l  na  conc lusão  do  processo  do  MRE e  na  a locação  do  excedente  comerc ia l .
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VIII Outros custos da operação do sistema - os Encargos 
de Serviços do Sistema

Os Encargos de Serviços do Sistema recupera os custos relacionados a energia incorridos 
na manutenção da segurança e estabilidade do sistema. É calculado para cada Submercado 
e pago por toda a carga, tanto contratada como não contratada, na forma de um encargo
adicional, já que estes serviços beneficiam todos os usuários do Sistema e não apenas 
a carga não contratada. Os principais componentes dos Encargos de Serviços do Sistema são
descritos abaixo.

Restrições à Operação dentro dos Submercados
Estes custos são calculados por comparação da programação “ex-post” sem restrição com 
o despacho efetivo. Identifica-se uma unidade geradora como "constrained-on" (gerando
mais do que na programação sem restrição) ou "constrained-off" (gerando menos do que 
na programação sem restrição) como um resultado das restrições de operação dentro de um
Submercado. Os custos totais das restrições de operação dentro de um Submercado são 
calculados pela soma dos pagamentos aos geradores "constrained-on" e "constrained-off" 
a cada dia.
Geradores "constrained-on" devem ser ressarcidos pelos custos adicionais que incorreram.
Calcula-se esse ressarcimento pela diferença entre seu custo (o custo térmico ou valor 
da água), baseado em seu nível efetivo de geração, e o preço MAE (inferior – excluindo-se
o componente do Encargo de Capacidade) multiplicado pela quantidade de geração 
"constrained-on".
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A compensação dos geradores "constrained-off" baseia-se na diferença entre o preço MAE
e seus custos de despacho multiplicado pela quantidade de geração "constrained-off" – que
é o valor da geração que não pode ser fornecida devido a restrições de operação.
O custo combinado de toda a geração "constrained-on" e "constrained-off" dentro de um
mesmo Submercado representa os custos adicionais das restrições de operação. Este custo
é separado para usinas participantes e não-participantes do MRE, devido à diferença 
na maneira que essas usinas são pagas. As usinas não-participantes do MRE recebem os
pagamentos de restrição calculados integralmente; e as usinas dentro do MRE recebem uma
parcela dos pagamentos totais de restrição das usinas do MRE no Submercado, propor-
cionalmente à sua Energia Assegurada.

Serviços Ancilares

Os serviços ancilares compreendem potência reativa, reserva de capacidade em qualquer
período e a capacidade de reposição do sistema.  Estes custos serão recuperados através dos
Encargos de Serviços do Sistema. Abaixo estão as regras gerais que se aplicam aos paga-
mentos de serviços ancilares:
• os pagamentos relacionados à capacidade de fornecer um serviço são regidos pelos
Contratos de Serviços Ancilares (CSA) firmados entre cada provedor de serviço e o ONS –
estes estão relacionados a custos fixos ou custos incorridos na manutenção da capacidade
de fornecer os serviços ancilares em questão;
• os custos variáveis não relacionados à provisão de energia ativa também serão recuperados
via CSA. Isto incluiria a energia consumida por uma unidade geradora quando operando no
modo de compensação síncrona;
• os custos variáveis relacionados à provisão de energia ativa quando a geração for reduzida
para produzir potência reativa serão recuperados por meio dos encargos de restrição de
operação.
O ONS poderá recuperar os custos totais mensais incorridos em seus CSAs com provedores
de serviços ancilares através do MAE. Este custo será incluído nos Encargos de Serviços 
do Sistema e distribuído por toda a carga.

Penalidades
As penalidades aplicadas aos geradores e comercializadores são deduzidas dos Encargos 
de Serviços do Sistema.

Pagamentos do Encargo de Capacidade sobre Disponibilidade
Não Contratada e Não Despachada

Inclui-se também um elemento de Encargo de Capacidade nos Encargos de Serviços 
do Sistema. Ele se destina a recuperar os Encargos de Capacidade pagos a potências 
não despachadas (vide seção III).
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Define-se a contabilização de energia como o processo de coleta e de reconciliação 
dos dados de medição e seu ajuste por perdas de transmissão, a fim de garantir que 
a geração total efetiva coincida com a carga total efetiva. A contabilização é o processo 
que define os pagamentos associados a estes valores. O processo de contabilização calcula 
as alocações do MRE e a Realocação do Excedente. Também considera os contratos registrados
centralizadamente para determinar os pagamentos líquidos dos agentes ao MAE. 
Portanto, apenas os pagamentos referentes à energia não contratada são liquidados no MAE.
Os pagamentos de contratos são uma questão bilateral a ser resolvida pelas partes 
contratantes. Os processos de contabilização e liquidação de energia são executados a cada
período de apuração (meia hora). No entanto, os cálculos são executados em base mensal, 
já que é este o horizonte de tempo em que se pode calcular a Energia Secundária e operar 
o MRE sem a necessidade de uma reconciliação posterior. Dentro de cada mês, as regras
garantem que, para cada período de apuração, a carga total do sistema e a geração se equilibram.
O processo de contabilização compreende várias etapas, a saber:
• Etapa 1: assim que os dados de medição são disponibilizados, os vários componentes dos
pagamentos do gerador e do comercializador são calculados para cada Submercado, inclusive
a Energia Assegurada e os volumes de contrato, os custos das restrições à transmissão, 
as penalidades, os fluxos entre Submercados, os pagamentos do Encargo de Capacidade para
usinas não despachadas, os custos dos serviços ancilares incorridos pelo ONS etc.
• Etapa 2: a realocação MRE acontece depois da apuração dos fluxos no MAE, mas antes 
do cálculo das exposições líquidas do MAE (por exemplo, antes de levar em conta os volumes
dos contratos). A realocação MRE baseia-se nos fluxos físicos e é executada para cada período
de apuração em separado, como descrito acima.

IX Uma visão geral do processo contábil 
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• Etapa 3: as transações líquidas no MAE são calculadas comparando-se às quantidades 
contratadas e aos níveis ajustados de geração e consumo. Os Contratos são considerados em
vigor no Submercado em que a carga está localizada (por exemplo, o comprador).
Conseqüentemente, se um gerador estiver localizado em outro Submercado, ele se torna
"vendedor líquido" em seu próprio Submercado e "comprador líquido" no Submercado onde se
encontra a carga. Comparam-se os fluxos do gerador e do comercializador às quantidades
contratadas constantes no Registro de Contratos. Todos os volumes não contratados serão
liquidados pelo preço MAE em vigor. Observe que o resultado poderia ser geradores 
e comercializadores se tornando vendedores líquidos ou compradores líquidos no MAE.
• Etapa 4: calculam-se os pagamentos aos geradores, considerando a alocação do excedente
entre Submercados. Aloca-se a geração pelo preço do Submercado em que foi produzida, 
portanto os geradores MRE terão contas em todos os Submercados. Deduzem-se, então,
as penalidades e fazem-se os ajustes relativos às disputas apuradas. Acrescentam-se 
os pagamentos por restrições à operação. Consolidam-se os pagamentos totais para apurar 
o que o gerador deve receber do (ou pagar ao) MAE.
• Etapa 5: os comercializadores (inclusive os grandes consumidores que negociam no MAE
por conta própria) são responsáveis por sua carga não contratada, ao preço do Submercado
em vigor. Quaisquer penalidades relacionadas à medição devidas pelo comercializador são
acrescentadas aos seus pagamentos ao MAE. Além disso, incluem-se quaisquer ajustes
relacionados a disputas já resolvidas envolvendo pagamentos anteriores. Aplica-se os
Encargos de Serviços do Sistema a toda a carga em cada Submercado, independente de ser 
a mesma contratada ou não.
• Etapa 6: calculam-se os pagamentos devidos aos ou pelos operadores de interconexões
internacionais, juntamente com os pagamentos devidos ao ONS, para recuperar os custos 
dos contratos de serviços ancilares. A etapa final é fazer a liquidação financeira, baseada
nos pagamentos acima descritos. Os detalhes precisos da liquidação financeira podem 
ser encontrados nos respectivos PMs.


