
 

 

KLEBERSON LUIZ DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM A 

INSERÇÃO DE NOVAS COTAS DE GARANTIA FÍSICA NO AMBIE NTE 

DE CONTRATAÇÃO REGULADO 

 

 

Dissertação aprovada como requisito parcial para 
obtenção do grau de Mestre no Mestrado 
Profissional do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento de Tecnologia, área de 
concentração Sistemas Energéticos Convencionais 
e Alternativos, realizado pelo Instituto de Tecnologia 
para o Desenvolvimento (Institutos Lactec) em 
parceria com o Instituto de Engenharia do Paraná. 

 

Orientador: Prof. Dr. Lúcio de Medeiros 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S586e         Silva, Kleberson Luiz da. 

Estratégia dos geradores de energia elétrica com a inserção de 

novas cotas de garantia física no ambiente de contratação do 

regulado / Kleberson Luiz da Silva. – Curitiba, 2016. 

102 f. il. ; 30 cm. 

 

Orientador: Prof. Dr. Lucio de Medeiros 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento, Institutos Lactec – Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento de Tecnologia, 2016. 

Inclui Referências bibliográficas. 

 

1. Gerador. 2. Distribuidor. 3. Cota de garantia física. I. Medeiros, 

Lucio de. II. Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, 

Institutos Lactec – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

de Tecnologia. III. Título. 

 

CDD 621.319 

 

Bibliotecária Responsável Vania Cristina Gracia Gonçalves CRB5/1465 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação à minha mãe Aparecida, meu pai Pedro e minha amada 

Cristina, que me apoiaram durante todo o tempo em que estive desenvolvendo este 

trabalho. 

Também dedico ao meu orientador Lucio Medeiros, por sua competência e 

atenção. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se realizar, os homens precisam ter também a 

possibilidade de desenvolver suas capacidades 

intelectuais artísticas sem limites restritivos, segundo 

suas características e aptidões pessoais. 

Albert Einstein 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus pela vida, benção e proteção. 

 

Aos meus pais, Aparecida e Pedro, que me receberam e cuidaram ao longo da vida. 

 

Ao professor Lucio Medeiros, pela orientação, apoio, incentivos, confiança e 

principalmente pela amizade. 

 

Aos professores Alexandre Aoki e Silvio Salas, pela confiança e acolhida na fase final 

deste trabalho. 

 

À Cristina por todo seu amor, apoio e incentivo. 

 

Aos meus colegas da Copel pelo incentivo e apoio que me foi dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

Em meados da década de 90, com a dificuldade do Estado em responder as novas 
demandas por eletricidade, a maioria dos países promoveram reformas nos seus setores 
elétricos, visando estimular maior competitividade. No Brasil, com a reestruturação do 
Setor Elétrico Brasileiro (SEB), as distribuidoras tiveram as tarifas reguladas pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a atividade de geração passou a desenvolver um 
papel competitivo. Recentemente, em duas alterações, através da Medida Provisória nº 
579 (MP 579), de 11 de setembro de 2012, e, da Medida Provisória nº 688 (MP 688), de 
18 de agosto de 2015, o governo alterou o tratamento dado às concessões de geração 
vincendas, promovendo a inserção da energia destas usinas no Ambiente de Contratação 
Regulado (ACR) através da contratação compulsória pelas distribuidoras das cotas de 
garantia física. Diante disso, este trabalho procurou 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, em razão da permanência da 
responsabilidade dos geradores definirem sua estratégia de venda de energia em um 
mercado competitivo mesmo diante das alterações implementadas pelas MPs 579 e 688. 
Para implementar esta análise, foi necessário o desenvolvimento de um método de 
cálculo da inserção de novas cotas de garantia física nas tarifas de compra de energia 
das distribuidoras, que se mostrou eficiente para o modelo determinístico adotado neste 
trabalho. Através do método desenvolvido foi aplicado um estudo de caso nas tarifas de 
energia da Copel Distribuição S/A com a inserção de cotas de garantia física proveniente 
de usinas leiloadas no Leilão ANEEL nº 12/2015, em que a simulação da tarifa de compra 
de energia em foi realizada dois cenários: Cenário 1 (MP 688), condição inicial que 
apresentava grande propensão de queda nas tarifas, e Cenário 2 (MP 579), 
contemplando as mais recentes alterações do governo nas medidas. Os resultados 
demonstram que os custos das cotas de garantia física estabelecidos pela MP 579 devem 
ser desconsiderados já que a MP 688 levou estes custos para outro patamar bem mais 
elevado e em razão disso já não se vislumbra impactos significativos na estratégia de 
venda de energia dos geradores, restando agora o impacto da MP 688 na modicidade 
tarifária das distribuidoras. 
 

Palavras chave: Geradores. Distribuidoras. Cotas de garantia física. Estratégia dos 

geradores. Tarifa de compra de energia. Venda de energia. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In the middle of the nineties, with the difficulty of the State in respond the new electricity 
demands, most countries have promoted reforms in their electricity sectors, aiming to 
stimulate greater competitiveness. In Brazil, with the restructuring of the Setor Elétrico 
Brasileiro (SEB) (Brazilian Electric Sector), the power distribution companies had charges 
regulated by Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (National Electric Energy 
Agency) and the power generation companies began to develop a competitive side. 
Recently, in two alterations, through the Medida Provisória nº 579 (MP 579) (Interim 
Measure 579), from September 11th, 2012, and the Medida Provisória nº 688 (MP 688) 
(Interim Measure 688), of August 18th, 2015, the government changed the treatment 
given to maturing power generation concessions, promoting the insertion of energy  from 
these power plants in the Ambiente de Contratação Regulada (ACR) (Regulated 
Contracting Environment) through compulsory hiring  by power distribution companies of 
physical guarantee quotas. Thus, this study sought to analyze the impacts in energy sales 
strategy of power generation companies from insertion of physical guarantee quotas in 
the power distribution companies’ power purchase tariffs, because of the power geration 
companies' responsibility to define their energy sales strategy in a competitive market in 
the face of the changes implemented by the MPs 579 and 688. To implement this analysis 
it was necessary to develop a method for calculating the insertion of new physical 
guarantee quotas in power distribution companies’ power purchase tariffs that proved 
efficient for the model used in this work. Through the developed method it was applied a 
study in power tariffs of Copel Distribuição S/A (Copel Distribution S/A) with the inclusion 
of physical guarantee quotas from auctioned power plants in ANEEL Auction 12/2015, 
wherein simulation of the power purchase rate was performed in two scenarios: Scenario 
1 (MP 688), initial condition that had downtrend tariffs, and Scenario 2 (MP 579), with the 
most recent changes introduced by the government. The results demonstrate that the 
costs of physical guarantee quotas established by MP 579 should be disregarded 
whereas the MP 688 took these costs to another much higher level, and for this reason, 
it no longer sees impacts on energy sales strategy of generators, but there remains the 
impact of the MP 688 in the low tariffs of the distributors. 
 
Keywords: Power generation companies. Power distribution companies. Physical 

guarantee quotas. Power generation’s strategy. Power purchase tariffs. Energy sales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Durante o século passado, a energia elétrica tornou-se um insumo fundamental 

ao desenvolvimento das populações. O Estado, na maioria dos casos, foi provedor inicial 

do serviço, e diante do seu esgotamento frente as novas demandas econômicas e 

sociais, a maioria dos países se viu forçada a implementar reformas em que a iniciativa 

privada tornou-se parte importante no desenvolvimento de seus respectivos setores 

elétricos, resultando nos atuais sistemas presentes ao redor do mundo. 

O monopólio, base que permitiu a implementação dos setores elétricos, durante 

reformas implementadas foi substituído por estruturas de mercado que visavam maior 

competição entre os agentes para responder as novas demandas das populações com a 

eficiência técnica e econômica necessárias. 

A substituição do monopólio ocorreu na maioria dos países em meados da 

década 90, que ficou marcada por reformas estruturais que consumaram a concessão, 

integral ou em parte, à iniciativa privada de serviços de eletricidade até então prestados 

pelo Estado. 

No Brasil, o novo modelo do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) desenvolvido foi 

baseado em uma estrutura de contratação multilateral, e, está, desde sua criação em 

2003, pautado na promoção da expansão com modicidade tarifária, segurança de 

suprimento, estabilidade do marco regulatório e inserção social através de programas de 

universalização do atendimento.  

Como parte do processo de reestruturação do setor, a Lei nº 10.848, de 15 de 

março de 2004, criou dois ambientes de contratação de energia pelos agentes no Sistema 

Interligado Nacional (SIN), o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL).  

Neste novo modelo prevê-se a contratação antecipada de energia por parte das 

distribuidoras em leilões de energia nova (proveniente de novos empreendimentos de 

geração), de energia existente (proveniente de usinas em operação) e de fontes 
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alternativas. A atividade de geração, por sua vez, é considerada competitiva, onde os 

agentes podem vender energia tanto no ACR quanto no ACL. 

De forma a reduzir o custo da energia elétrica para os consumidores cativos, 

independentemente do porte de cada distribuidor individualmente considerado, a compra 

de energia no ACR é feita compulsoriamente e de forma conjunta pelas distribuidoras 

(pool de compradores), em leilões de que os vencedores são os agentes que ofertarem 

a menor tarifa.  

Deste modo, o modelo definido regulou a compra da energia das distribuidoras, 

deixando-a basicamente composta dos contratos provenientes de leilões promovidos 

pelo governo. Enquanto os geradores ficam livres para definir se ofertam energia nos 

leilões do ACR ou buscam a venda no ACL, considerando suas estratégias. 

Com o intuito de regulamentar o vencimento das concessões de geração, 

consideradas já amortizadas, o governo publicou a Medida Provisória nº 579 (MP 579), 

de 11 de setembro de 2012, posteriormente convertida em Lei nº 12.783, de 11 de janeiro 

de 2013, em que se estabelecia que as concessões vincendas teriam de entregar a 

energia das usinas exclusivamente para o ACR, através das cotas de garantia física, 

sendo remunerados com recebimento de uma Receita Anual de Geração (RAG), 

substancialmente menor aos valores praticados nos leilões de energia existente 

praticados até então. 

Em nova mudança regulatória o governo publicou a Medida Provisória nº 688 

(MP 688), de 18 de agosto de 2015, posteriormente convertida em Lei nº 13.203, de 8 de 

dezembro de 2015, institui um novo componente às cotas em relação ao inicialmente 

estabelecido pela MP 579, o pagamento do Retorno da Bonificação da Outorga (RBO), a 

ser pago juntamente com os custos de operação e manutenção da RAG. 

Diante do estabelecimento de uma mudança regulatória, de imediato ressoa-se 

a necessidade da análise de como ficarão compostas as tarifas de compra de energia 

das distribuidoras considerando a inserção de novas cotas de garantia física, dada a 

permanência da responsabilidade dos geradores não alçados pela MP 579 definirem sua 

estratégia de venda de energia em um mercado competitivo. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é 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. 

Para complementar, este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

1. Avaliar os mercados de energia elétrica internacionais e brasileiro; 

2. Analisar o cenário regulatório atual do SEB; 

3. Desenvolver uma estratégia de venda de energia dos geradores de energia 

elétrica; 

4. Desenvolver um método para o cálculo das tarifas considerando a inserção das 

novas cotas de garantia física; 

5. Analisar a composição da tarifa de energia considerando as novas cotas de 

garantia física; 

6. Implementar um estudo de caso para a Copel, considerando a inserção das 

novas cotas de garantia física e a nova composição tarifária da companhia; e 

7. Analisar os impactos tarifários na estratégia dos geradores de energia com a 

inserção das novas cotas de garantia física no ACR. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A publicação das MPs 579 e 688, inicialmente com a exclusiva contratação de 

energia com concessões vincendas, remuneradas através da RAG, a preços 

substancialmente inferiores aos praticados anteriormente no ACR, não tem impactos 

restritos às distribuidoras e consumidores cativos, afetados diretamente pela medida.  

As concessões de geração não alçadas pela MP 579 também poderão sofrer 

impactos, uma vez que estas permanecem com a responsabilidade de estabelecer suas 

estratégias de venda de energia dentro do atual modelo. 

Na FIGURA 1 pode ser verificada uma estrutura de mercado de energia, 

adaptada para o atual modelo do SEB, em que fica evidenciado como a inserção de uma 

nova variável restrita a determinado agente modifica o cenário competitivo dos agentes.  
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FIGURA 1 – MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DE MERCADO DO SEB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

FONTE: Modificado de NERY (2012). 
 

A inserção de uma nova variável em um ambiente competitivo obriga aos demais 

agentes a apura-la para que possam reavaliar suas estratégias. Neste caso considerando 

os geradores, em que a competitividade da atividade de geração descrita por Tolmasquim 

(2011, p. 52) fora afetada.  

Com a necessidade de reavaliar as estratégias dentro de um ambiente 

competitivo, faz-se necessária a apuração, por parte dos geradores, de como a inserção 

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

distribuidoras para determinar seus impactos no equilíbrio de mercado antes estabelecido 

e consequentemente em suas estratégias de venda. 

Não se vislumbra nesta dissertação julgar se a inserção de cotas de garantia 

física a preços relativamente mais baixos exclusivamente no ACR é justa, mas verificar 

se o sinal econômico resultante nas tarifas de compra de energia das distribuidoras é 

suficiente para a manutenção do equilíbrio de mercado. 

 

 

Gerador Distribuidora Comercializador Consumidores livres/cativos 
 

Cotas de garantia física 

LEGENDA: 

Cota Cota Cota Cota 

C2 

... 

G2 G1 G3 Gn 

D2 D1 D3 Dm 

... 

C1 ... Cp 

Consumidor 1  Consumidor k  

... 

C2 

... 

G2 G1 G3 Gn 

D2 D1 D3 Dm 

... 

C1 ... Cp 

Consumidor 1  Consumidor k  

... 

Antes Depois 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para atingir aos objetivos propostos, o desenvolvimento deste trabalho está 

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

contém o objetivo e a justificativa do desenvolvimento do trabalho. O segundo capítulo 

apresenta a organização dos mercados energia elétrica em nível mundial, para auxiliar 

na compreensão dos aperfeiçoamentos realizados nos mercados competitivos. 

No terceiro capítulo, constam as características do desenvolvimento e os 

aspectos conceituais do novo modelo do SEB. 

O quarto capítulo descreve o método adotado para determinação de uma 

estratégia comum de venda de energia aos geradores, contextualiza a relevância da 

inserção de novas cotas de garantia física nas tarifas de compra de energia das 

distribuidoras na estratégia estabelecida, e, em seguida, apresenta um método de cálculo 

para a inserção de novas cotas. 

No quinto capítulo é realizada, com o método desenvolvido, a projeção das tarifas 

de energia da Copel Distribuição S/A e a análise dos resultados considerando a estratégia 

de venda de energia dos geradores. 

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

trabalho e as propostas de trabalhos futuros. 
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2 MERCADOS DE ENERGIA: PANORAMA INTERNACIONAL 

 

Com a transformação da energia elétrica em um insumo de grande importância 

no mundo, traz-se a constatação que os países mais importantes da economia mundial 

estão trilhando um caminho em direção à eficiência e à competição no setor. 

Ante esta situação, os resultados obtidos nas reformas introduzidas nos setores 

elétricos mundiais passam a ter relevância à medida que sua implementação tenha 

apresentado melhoria na qualidade do serviço e economicidade ofertados às populações. 

Praticamente todas as principais economias do mundo promoveram mudanças 

estruturais em seus setores elétricos. Por exemplo, todos os países da Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) decidiram abrir comercialmente o 

mercado de energia elétrica para os grandes consumidores industriais, sendo que alguns 

destes estenderam essa liberdade para os consumidores residenciais. Como 

demonstrado por Nery (2012, p. 201) na OECD até meados dos anos 2000 todos os 

consumidores industriais e mais de 500 milhões de pessoas estão elegíveis, ou seja, têm 

a liberdade de escolha de seu fornecedor de energia, o que representa 50% da população 

desses países. 

De uma forma geral os países mais importantes da economia mundial 

implementaram mudanças em seus respectivos setores elétricos que incluíram as 

seguintes características: 

• Ampliação da competição nas atividades de geração. 

• Maior liberdade para participação do capital privado na expansão. 

• Sistema aberto na transmissão. 

• Implantação de novas sistemáticas de operação e regulação para manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro entre os agentes. 

 

2.1 ESTRUTURAS DE MERCADO 

 

De uma forma geral, é possível organizar a indústria de energia elétrica diversas 

formas. A seguir, são apresentadas as estruturas mais comumente encontradas nas 



21 

 

quais é possível identificar um nítido processo de evolução na organização dos setores 

elétricos mundiais. 

 

2.1.1 O MONOPÓLIO 

 

Este foi o modelo original de estruturação da maioria dos sistemas elétricos 

mundiais. Sua concepção é muito simples, diante de uma situação em que não é 

economicamente vantajoso vários empreendedores investirem pesadamente para 

prestar o serviço de eletricidade, o agente, na maioria das vezes o Estado, estabelecia 

um monopólio de todas as atividades (geração, transmissão e distribuição). Usualmente, 

dentro deste modelo o regime tarifário é baseado no custo do serviço, não existindo 

competição entre os prestadores de serviço e com todo o custo repassado ao 

consumidor. 

Esse modelo apresenta baixíssimo grau de risco para os agentes, pois existem 

muitas garantias: consumidores não migram de empresas de fornecimento, outros 

geradores não surgem no mercado para deslocar os antigos agentes e a tarifa remunera 

todos os custos. Não há noção de “preço” e sim de “custo” (NERY, 2012). 

Como característica deste modelo também se apresenta a dificuldade de 

obtenção de eficiência econômica, uma vez que mesmo em casos de decisões erradas 

de investimentos, os custos podem ser repassados à tarifa, criando assim poucos 

incentivos para redução dos custos. 

Segundo Hunt (2002), o monopólio só deve substituir um mercado competitivo 

quando a concorrência não é viável economicamente ou executa mal os serviços sem 

controle do governo. 

Ainda de acordo com Hunt (2002), há razões convincentes para que o monopólio 

tenha predominado nos setores elétrico espalhados pelo mundo durante muito tempo. 

Estas razões residem no fato da energia elétrica não ser como as demais commodities 

pois ela não poder ser armazenada. Por necessitar estar disponível constantemente, a 

rede exige um controle permanente do operador, em que, nos casos de falhas graves, 

pode acarretar em grandes perdas financeiras. 
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A única vantagem que os monopólios apresentam, para a visão do gestor público, 

é a facilidade de implementação de medidas sociais, como a universalização do acesso 

à energia elétrica, com a implementação de medidas que não são financeiramente 

atrativas diante da possibilidade de incluir esses custos diretamente na tarifa. 

Apesar da nítida desvantagem competitiva que o monopólio apresenta, o 

monopólio em diversos segmentos e a tecnologia disponível para geração de energia 

foram fatores que serviram como base para estruturação dos grandes sistemas de 

energia elétrica presentes na atualidade. 

 

2.1.2 MODELO DE AGÊNCIA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

Neste modelo, a agência central de comercialização é a responsável por adquirir 

energia dos geradores. Como a contratação nesse caso é centralizada, os geradores têm 

de competir pela venda de energia para essa agência. 

Os contratos celebrados entre os empreendedores e a agência devem remunerar 

os custos de investimento e de operação da planta. Para os geradores nesta condição é 

necessário buscar mecanismos de compensação para os casos de indisponibilidade de 

entrega de energia ao sistema. 

A venda da energia para as distribuidoras também é centralizada por esta 

agência, a tarifa nesse caso deve considerar o preço da energia adquirida dos geradores 

somado aos custos marginais de curto prazo decorrentes da operação do sistema. Ainda 

sobre a tarifa, incidem os custos de toda administração de compra e venda de energia, 

incluindo tributos se aplicáveis. 

Já o acesso às redes de transmissão e distribuição para injeção de energia por 

parte dos geradores passa a ter um papel vital para estimular a competição, normas 

claras e objetivas em relação as responsabilidades, operação, controle e medição, bem 

como informações sobre o custo da conexão, dão mais segurança para o que o 

empreendedor seja mais competitivo. 

A FIGURA 2 ilustra a estrutura de mercado da agência central de 

comercialização, onde ela centraliza toda a contratação de energia com vários geradores 

e faz o repasse para as distribuidoras. 
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FIGURA 2 - ESTRUTURA DO MODELO DE COMPRADOR ÚNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FONTE: Adaptado de NERY (2012). 
 

2.1.3 MODELO DE COMPETIÇÃO NO ATACADO 

 

Neste modelo de estruturação, além da competição na atividade de geração, as 

distribuidoras têm a opção de escolher sua geradora de energia. A atividade de 

distribuição permanece como monopólio em suas áreas, por razões econômicas, no 

entanto, elas podem negociar a compra de energia com qualquer produtor de energia. 

Com a garantia de livre acesso aos sistemas de transmissão, os geradores 

passam a ter alternativas para vender sua energia, diferentemente do modelo de agência 

central de comercialização, em que a venda fica restrita somente à agência. 

Normalmente neste modelo a grande maioria dos consumidores finais ainda não 

tem opção de escolha e a obrigação de suprimento recai na maior parte sobre as 

empresas de distribuição, ainda que uma abertura da competição a uma classe de 

consumidores e comercializadores atacadistas seja possível, permitindo-os também a 

adquirir energia no atacado. 

A operação do sistema nesse caso é independente da função comercial, sendo 

o operador o responsável sob o ponto de vista técnico, devendo manter condições de 

atendimento dentro dos padrões de qualidade e continuidade definidos pelo órgão 

regulador. 
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A FIGURA 3 ilustra os fluxos comerciais possíveis neste modelo de estruturação, 

em que os geradores têm a opção de vender diretamente para as distribuidoras ou 

passando uma agência de comercialização que por sua vez repassa às distribuidoras. 

 

FIGURA 3 - ESTRUTURA DO MODELO DE COMPETIÇÃO NO ATACADO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FONTE: Adaptado de NERY (2012). 
 

2.1.4 MODELO DE COMPETIÇÃO NO VAREJO 

 

Neste modelo de estruturação, a possibilidade de escolha do fornecedor de 

energia abrange todos os níveis de consumo, inclusive os consumidores finais. A 

depender da configuração do modelo é possível que a escolha chega ao nível dos 

consumidores residenciais que ficam livres para negociar a compra de energia de 

empresas de distribuição ou geração. Esta estrutura pode acomodar diversas gradações 

a depender do tipo de liberdade dado pelo regulador aos consumidores. 

Neste caso é necessário a segregação total da contratação de energia e do uso 

dos sistemas de transmissão e distribuição, garantindo, neste último o livre acesso às 

redes de transporte. Invariavelmente a existência de subsídios cruzados entre os 

seguimentos deve ser evitada ao máximo para não influir na competitividade. 

A função da comercialização neste modelo não passa necessariamente pela 

detenção de ativos de geração, um agente comercializador não necessita possuir 

nenhum ativo, seja ele de geração ou transporte, ele desempenha suas funções 
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comprando e vendendo energia juntamente aos demais agentes, aumentando a 

competitividade. 

Neste modelo também deve haver forte regulação na separação das atividades, 

principalmente acerca das responsabilidades de instalações de medição, seus padrões 

e o fluxo de informações entre geração e carga devem ser claramente definidas entre os 

agentes o regulador. 

Uma desvantagem presente neste modelo é elevação dos custos à medida que 

um maior número de transações comerciais for estabelecido entre diversos agentes. 

Notadamente, os maiores agentes possuem vantagem neste sistema competitivo, em 

razão de terem maior escala para negociar sua energia. 

Outra desvantagem reside na dificuldade de implementação de políticas sociais, 

tendo de ser ressaltada sua relevância de modo que os agentes possam compreender 

sua necessidade, pois tal cobrança na maioria das vezes é implementada através da 

criação encargos. Por outro lado, a liberdade de escolha de fornecedor no segmento 

consumo visa obter uma gestão ótima dos recursos existentes e futuros para benefício 

de todos os consumidores finais e setores da economia, garantindo uma participação 

sustentável da demanda. 

A FIGURA 4 ilustra os fluxos comerciais neste modelo de estruturação em que 

se têm os geradores e comercializadores competindo para o atendimento dos agentes 

do segmento de consumo, distribuidoras e consumidores. 
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FIGURA 4 - ESTRUTURA DO MODELO DE COMPETIÇÃO NO VAREJO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

FONTE: NERY (2012). 
 
 

2.2 MERCADOS INTERNACIONAIS 

 

O importante na abordagem dos mercados internacionais de energia é ter uma 

visão dos sucessos e falhas percebidos na concepção de outros modelos e compreender 

como eles atingiram sua meta em direção à eficiência e competição no setor. 

Para estudo deste trabalho foram escolhidos três modelos: EUA, Chile e 

Argentina, pois todos contam com um grau de abertura comercial maior que o modelo 

brasileiro, que será detalhado mais adiante. 

O modelo americano foi escolhido em razão da sua organização regulatória com 

maior liberdade regional, algo diferente do modelo brasileiro onde a federação confere 

pouca autonomia a estados e municípios no fornecimento de energia elétrica. 

Já o modelo chileno é tido como referência de competitividade e eficiência na 

América Latina, o que o torna credenciado para esta análise em função da sua 

proximidade territorial. 

Por fim, o modelo argentino foi escolhido em razão de ser um modelo com grande 

abertura comercial, no entanto, a situação econômica do país causa grande interferência 

na sua eficiência, o que demonstra que o estabelecimento isolado da competitividade, 

não garante ganho de eficiência em mercados de energia elétrica. 
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2.2.1 Setor Elétrico Americano 

 

A estrutura do setor elétrico americano reflete de alguma forma a sua 

organização como nação, em que os estados e províncias possuem grande autonomia 

no estabelecimento dos caminhos a serem trilhados. 

Graças a essa autonomia conferida aos estados e províncias grande parte da 

regulação dos serviços de energia elétrica nos Estados Unidos é de âmbito estadual. A 

agência regulatória Federal Energy Regulatory Commission (FERC) é responsável pela 

regulação no âmbito federal e limita-se à regulação de assuntos em um contexto 

ampliado, como grandes sistemas de transmissão entre os estados e assuntos elétricos 

que sejam de âmbito federal. 

Durante a década de 90 foram feitos os maiores avanços na abertura do setor 

elétrico americano, criando-se a figura do produtor independente de energia, o livre 

acesso aos sistemas de transmissão e a competição no atacado. 

O Federal Power Act (FPA) é a lei que governa sobre as concessionárias de 

energia elétrica nos EUA. Através do FPA, que o governo controla e regula as vendas de 

energia no mercado atacadista e a troca de energia entre concessionárias. A regulação 

das concessões de distribuição e a venda de energia no varejo são de responsabilidade 

dos estados.  

Sobre a FERC pesa a jurisdição de fiscalizar se as tarifas aplicadas são justas e 

razoáveis, podendo revogar as autorizações para as empresas que não praticam preços 

justos e razoáveis. 

Diante desse caso o nível de abertura do mercado varejista para o consumidor 

nos EUA é feito em nível estadual. Em alguns estados, os preços são totalmente 

regulados pelas comissões de serviço público, enquanto em outros estados há uma 

combinação de preços não regulados (para os geradores) e os preços regulados (para 

transmissão e distribuição) (EIA, 2015). 

Como a regulação nos EUA é realizada em nível estadual, Oregon foi estado 

escolhido para demonstração neste trabalho pois conta com abertura parcial à 
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competição no varejo, semelhante ao novo modelo do SEB, que será demonstrado a 

seguir. 

A reforma do mercado do estado do Oregon iniciou-se em março de 2002 e 

introduziu parcialmente a competição no varejo: 

• Consumidores residenciais, comerciais e industriais de pequeno porte com 

demanda inferior a 30 kW só podem adquirir energia das distribuidoras locais, 

mantendo-os na condição de “consumidores cativos”; 

• Os demais consumidores podem adquirir livremente sua energia de qualquer 

outro fornecedor; 

• Para o desenvolvimento de processos de eficiência energética e incentivo às 

fontes renováveis, foi instituído um encargo de 3% a título de serviço público; 

• Determinou as empresas de fornecimento de energia que atuem no Oregon 

que recolham fundos para assistência aos consumidores de baixa renda; 

• Estabeleceu regras para o demonstrativo mais claro das contas de 

fornecimento de energia elétrica. 

 

A regulação no estado é feita pela Oregon Public Utility Comission (OPUC), com 

a participação de representantes da sociedade civil e das empresas, que regula as tarifas 

dos “consumidores cativos” e estabelece as regras para os consumidores de grande 

porte (demanda superior a 30 kW). 

 

2.2.2 Setor Elétrico Chileno 

 

Em 1982, o Chile foi o primeiro país da América Latina a implementar uma 

reforma no setor elétrico em direção ao aumento da competitividade. As atividades de 

geração, transmissão e distribuição foram complemente desverticalizadas. 

A Comissão Nacional de Energia do Chile (CNE) é o órgão responsável pela 

regulação, definição de políticas, planejar e zelar pelo bom funcionamento do mercado. 

O modelo atual no setor elétrico chileno foi estabelecido em 2005, em virtude de 

uma crise no fornecimento de gás com a Argentina, o que obrigou o governo chileno a 

rever o marco regulatório a fim de mitigar riscos de abastecimento. 



29 

 

O governo procurou soluções em um esquema conceitualmente similar ao do 

Brasil, mas implementado de forma bastante diferente. Em maio de 2005 o pais publicou 

a Ley Corta II (Ley nº 20.108) que implementa um novo modelo regulatório no país, 

incorporando um sinal do mercado real nos preços ao consumidor através de leilões de 

contratos (NERY, 2012). 

A implementação do esquema de leilões de energia chileno contempla a 

necessidade de contratação pelas distribuidoras de 100% de sua carga para os próximos 

três anos, com vistas ao atendimento dos consumidores conectados a estas. As 

distribuidoras ainda têm de contratar a energia com três anos de antecedência ao 

fornecimento para garantir ao empreendedor de geração tempo suficiente para obtenção 

de recursos e para construção de novas usinas. 

As distribuidoras ainda são responsáveis por leiloar seus requisitos de consumo 

de acordo com suas necessidades, onde cada uma é responsável por desenhar e 

gerenciar o próprio leilão. 

Como consequência, a aplicação deste mecanismo nos leilões do Chile tem 

levado a resultados bastante controversos como grandes diferenças de preço entre 

diferentes produtos e distribuidoras devido ao fato que as geradoras podem escolher 

variadas estratégias de oferta aos contratos disponíveis (NERY, 2012). 

Os consumidores, por sua vez, são divididos em duas categorias: livres e 

regulados. Os consumidores livres são aqueles que possuem demanda superior a 2 MW 

e podem escolher entre as empresas de geração ou distribuição para negociar seu 

suprimento.  

Em 2014, segundo a CNE (2015), os clientes livres corresponderam a cerca 35% 

do consumo total de energia elétrica no Chile.  
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2.2.3 Setor Elétrico Argentino 

 

O setor elétrico argentino, assim como o brasileiro, constitui-se da participação 

da iniciativa privada. Sua liberalização comercial ocorreu em 1992 com uma grande 

reestruturação no seu mercado de energia elétrica. 

Neste processo ocorreu a saída combinada do Estado como explorador de 

atividades no setor de energia, a privatização de empresas, a definição de novos agentes 

de mercado e criação de um novo arranjo comercial entre os agentes. 

 

Com as privatizações na geração, distribuição e transmissão de energia, houve 
também a criação de um Mercado Electrico Mayorista (MEM), cujas atribuições 
seriam promover um ambiente competitivo de energia elétrica. A administração 
do MEM era feita por uma companhia independente – a Compañia 
Administradora Del Mercado Mayorista Electrico Sociedad Anônima (CAMMESA) 
–, na qual participaram diversos atores, entre os quais: acionistas (capital 
privado), o Estado, os geradores, os distribuidores, os grandes consumidores e 
as empresas de transmissão (BASUALDO, 2002, p. 69). 

 

Outro momento das reformas no setor elétrico argentino foi a criação de um órgão 
regulador federal denominado Ente Nacional Regulador de la Electricid (ENRE), 
cujas atribuições eram: definir os valores tarifários do mercado cativo de energia 
elétrica (consumidores com demanda inferior a um 1 MWh anual); estabelecer 
pedágio para o setor de transmissão; impedir a concentração do mercado; e 
estimular o fim de preços ineficientes. (LEME, 2009, p. 107). 
 

Com a segmentação das atividades de geração, transmissão e distribuição, os 

agentes de mercado puderam atuar em três tipos de mercado: 

• Mercado Spot: os preços no mercado spot são estabelecidos com base no 

custo marginais de curto prazo apresentado pelos agentes de geração para 

CAMMESA. Todos os agentes que não possuam contratos em outros 

mercados também devem utilizar este mercado. 

• Mercado a termo: esse é um mercado financeiro, em que geradores, 

distribuidores e grandes consumidores estabelecem suas posições de acordo 

com suas estratégias. As eventuais diferenças constatadas neste mercado 

são valoradas no mercado spot. 

• Mercado estabilizado: somente as distribuidoras tem acesso a este mercado, 

ele atua absorvendo as variações do preço spot semestralmente, um fundo 
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administrado pela CAMMESA cobre o fluxo de caixa das distribuidoras no 

período. 

Os grandes consumidores que tem liberdade para contratação de sua energia 

são divididos em três categorias: 

• Grandes Usuários Maiores (GUMAS): demanda mínima de 1.000 kW energia 

atual mínima de 4.380 MWh (0,5 MW médios), devendo celebrar contratos no 

mercado a termo de no mínimo 50% de seu consumo anual, por um período 

mínimo de um ano. 

• Grandes Usuários Menores (GUMES): ter demanda entre 30 e 2.000 kW, 

devendo contratar no mercado a termo a totalidade de suas necessidades de 

energia, por um período mínimo de um ano. 

• Grandes Usuários Particulares (GUPAS): ter demanda entre 30 e 100 kW, 

devendo contratar a totalidade de suas necessidades de energia no mercado 

a termo, por um período mínimo de um ano. 

Apesar de apresentar grande grau de abertura, o setor elétrico argentino é 

drasticamente impactado pelas oscilações econômicas do país, tendo de conviver com 

ciclos de estabilidade e de crise, que têm como consequência muitas vezes a 

determinação de congelamentos tarifários. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Ao redor do mundo com o desenvolvimento das populações ao longo do tempo, 

o Estado não se viu mais em condições de sozinho atender as demandas de consumo 

de energia elétrica frente as novas conquistas sociais e econômicas dos países. Em 

virtude disso, a maior parte das reformas que se desenvolveram nos setores elétrico, se 

deram com maior participação da iniciativa privada ocupando o posto de empreendedor 

dos sistemas. 

Paradoxalmente, neste novo cenário o Estado passou a ter o papel de ao mesmo 

tempo que fornece incentivos à iniciativa privada, ofertando remuneração atrativa, ter de 

estimular fortemente à modicidade tarifária afim preservar o bem-estar de sua sociedade. 
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O desenvolvimento de uma estrutura de mercado em cada país aconteceu 

mediante a análise de vários fatores como a disponibilidade da matriz energética, marco 

regulatório, fatores econômicos, etc. Este fato resultou na implementação de diferentes 

modelos de setor ao redor do mundo. 

Os países mais desenvolvidos acabaram por conquistar um grau de 

competividade maior em seus sistemas, como no caso dos EUA e do Chile, porém com 

características em comum: uma regulação sólida, competitividade maior e estabilidade 

econômica. 

A International Energy Agency (IEA) (2001) analisou como a introdução da 

concorrência nos países da OECD ajudou a reduzir o preço da energia nestes países. O 

resultado, obviamente, não é conclusivo, porém aponta-se que nos países em que há 

grande concentração de mercado ou em que as regras não são claras, nenhum tipo de 

benefício chegou ao consumidor final. 

Assim, o novo modelo do SEB a ser apresentado a seguir além de conseguir 

fomentar a competição já nasce também com a missão de propiciar maior estabilidade 

regulatória. 
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3 NOVO MODELO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO  

 

Neste capítulo serão descritas e abordadas as principais características do novo 

modelo do SEB, apresentando uma abordagem mais didática de suas principais 

características e com ênfase na comercialização de energia.  

Na primeira seção, apresenta-se como foi o desenvolvimento do novo modelo do 

SEB e uma descrição das atividades dos principais agentes institucionais e econômicos 

ligados à comercialização de energia, dado que o novo modelo criou novas instituições e 

redesenhou as atribuições das já presentes. 

Em seguida, na segunda seção, apresenta-se uma descrição das principais 

características da comercialização da energia no SEB, cuja a compreensão é vital para 

entendimento das relações de mercado entre os agentes e de como são contabilizadas 

as relações contratuais. 

Na terceira e quarta seções são enfatizados o papel das distribuidoras e dos 

geradores de energia elétrica, envolvidos diretamente com o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Por fim, é apresentado um resumo das alterações promovidas pelas MPs 579 e 

688, que resultaram na elaboração deste trabalho. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO NOVO MODELO 

 

Para compreender o cenário anterior ao desenvolvimento do novo modelo, uma 

descrição do histórico do SEB pode ser consultada no ANEXO 1 deste trabalho. 

O desenvolvimento do novo modelo do SEB iniciou-se em 2003 com a criação 

de um grupo de trabalho para elaboração de uma proposta do novo modelo do setor 

elétrico. O grupo de trabalho focou a discussão em duas propostas centrais: 

• Modelo de Comprador Único: o comprador único, representado pela 

Eletrobrás, seria responsável pela contratação de energia junto aos geradores 

e repassaria essa energia para as distribuidoras, ao preço médio de compra, 

e seria eliminado por completo o ambiente livre de contratação. A Eletrobrás 
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também voltaria a ser responsável pelo planejamento e a operação do 

sistema. 

• Modelo de Contração Multilateral: neste caso, não haveria comprador único, 

mas sim um pool de distribuidoras que, conforme suas necessidades, 

participariam de licitações promovidas pelo governo e firmariam contratos 

bilaterais com cada agente bilateral vencedor da licitação. 

Após excessiva discussão, em face das alternativas, a recomendação do grupo 

de trabalho por critérios de eficiência, riscos e responsabilidades, foi pela escolha do 

Modelo de Contratação Multilateral e a partir daí desenvolveu-se os atos legislativos e 

regulatórios e a criação dos órgãos necessários para implementação do atual modelo 

setorial. 

Com base no relatório, as propostas iniciais foram apresentadas em dezembro 

de 2013 através das Medidas Provisórias nos 144 e 145 (2003). As Leis nos 10.847 e 

10.848, ambas de 15 de março de 2004, e os Decretos no 5.081, de 14 de maio de 2004, 

no 5.163, de 30 de julho de 2004, no 5.175, de 09 de agosto de 2004, no 5.177, de 12 de 

agosto de 2004 lançaram as bases do vigente modelo setorial (NERY, 2012). 

O novo modelo criado passa a ter então como principais objetivos promover a 

mocidade tarifária e segurança de suprimento (TOLMASQUIM, 2011). Acontece que 

como estes objetivos são potencialmente conflitantes, a saída encontrada pelo modelo 

foi a segmentação do mercado de demanda e do mercado de oferta, com o primeiro com 

forte regulação e o segundo competitivo com dependência do primeiro. 

Para se assegurar a expansão da oferta no SIN, o governo instituiu a contratação 

obrigatória e antecipada pelos distribuidores de toda a demanda de energia projetada e 

dividiu o mercado da demanda em dois ambientes: o ACR e o ACL.  

A FIGURA 5 ilustra as transações possíveis no novo modelo com a criação dos 

ambientes ACR e ACL. 
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FIGURA 5 – AMBIENTES DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA 

 

FONTE: Adaptado de TOLMASQUIM (2011). 
 

No ACR ficam as distribuidoras de energia, que são encarregadas do 

fornecimento de energia aos consumidores “cativos”, atendidos exclusivamente pelo 

distribuidor local. Neste caso as tarifas e condições de fornecimento são reguladas pela 

ANEEL. 

Já no ACL ficam, os consumidores “livres”, aptos a comprar energia de geradores 

e comercializadores, estes últimos aptos a comprar e vender para qualquer comprador, 

exceto consumidores cativos. 

Os fornecedores de energia, em ambos os ambientes, são os agentes geradores, 

em regime de serviço público ou uso de bem público, que comercializam a própria energia 

e a adquirida de terceiros, e os comercializadores, que negociam a energia dos demais 

fornecedores (TOLMASQUIM, 2011). 

 

3.1.1 Agentes Institucionais do Novo Modelo 

 

A atual estrutura do setor elétrico contempla a existência de agentes 

institucionais com competências e atribuições que visam o equilíbrio e o bom 

funcionamento do sistema. 

Vendedores: 
Geradores de serviço público, produtores independentes, 

importadores e exportadores 

Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR) 
 
Distribuidoras 
Consumidores Cativos 
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(ACL) 
 
Consumidores Livres 
Comercializadores e 
Importadores 

Energia de 
Reserva 
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O novo modelo regulatório definiu a criação de três novas instituições, a Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE), para o planejamento da expansão do sistema, o Comitê 

de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), para avaliar constantemente as condições 

de abastecimento do sistema, e a CCEE para organizar e contabilizar as atividades de 

comercialização de energia. 

Estas novas instituições vêm em complementação as anteriormente existentes, 

em que o governo exerce sua atividade: Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) e o Ministério de Minas e Energia (MME). As atividades regulatórias e de 

fiscalização por sua vez continuam sendo exercidas pela ANEEL. Já o Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS), sendo responsável pelas atividades de coordenação do SIN, 

teve suas competências ajustadas dentro novo modelo, passando ser autorizado pelo 

Poder Concedente e regulado e fiscalizado pela ANEEL para evitar conflitos de interesse. 

Na FIGURA 6 é demonstrado o relacionamento entre os agentes institucionais 

com base nas atividades do governo, regulatórias e especiais.  

 

FIGURA 6 – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO SETOR ELÉTRICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Adaptado de TOLMASQUIM (2015). 
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3.1.2 Agentes Econômicos 

 

Juntamente com os agentes institucionais o novo modelo do SEB reestruturou a 

relação dos “agentes econômicos” do setor, que são compostos pelos consumidores de 

energia elétrica e os agentes titulares de concessão, permissão ou autorização para 

explorar as atividades de geração, transmissão, distribuição ou comercialização. 

Agentes de transmissão e distribuição atuam em mercados em que a competição 

reduz a eficiência econômica, e, por esse motivo, são denominados “monopólios 

naturais” (TOLMASQUIM, 2015, p. 52). 

Já a geração e a comercialização são consideradas competitivos, razão pela qual 

a regulação na qual ela incide com menos força, deixando aberto principalmente as 

questões relativas a preço. 

 

3.1.3 Livre Acesso aos Sistemas de Transmissão e Distribuição 

 

As relações contratuais no mercado de energia, além da comercialização de 

energia no ACR e no ACL, estão pautadas no livre acesso aos sistemas de transmissão 

e distribuição garantidos pelo Art. 15, §6º, da Lei nº 9.074 (1995). Como os 

concessionários de transmissão e distribuição têm o dever legal de compartilhar o acesso 

à rede, essa relação é instrumentada por meio de contratos. 

O livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição é o que garante a 

competitividade entre as fontes de geração e também a conexão de consumidores livres 

e cativos. 

 

3.2 COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO SEB 

 

Nesta seção, serão apresentadas as modalidades de contratação disponíveis no 

novo modelo do SEB, enfatizando aspectos de segmentação de mercado, e como 

funciona a contabilização das transações de comercialização de energia. 
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3.2.1 Ambiente de Contratação Regulada – ACR 

 

No atual modelo, dentro do ACR, a principal regra é a necessidade de existência 

de licitação para compra de energia por parte das distribuidoras no SIN.  

Neste contexto, cabe ao MME providenciar, juntamente com EPE e ANEEL, a 

realização de leilões para atender à demanda atual e futura das distribuidoras. Os leilões 

são operacionalizados pela CCEE, por delegação da ANEEL, cabendo neste caso o 

estabelecimento de preço teto (R$/MWh) no respectivo edital de licitação. 

Podem participar dos leilões, como agentes vendedores, os geradores e 

comercializadores. Ao final, os agentes que ofertarem os menores preços, são 

considerados vencedores e então contratados. 

A homologação se dá com a celebração de CCEAR entre os agentes vencedores 

e as distribuidoras que participaram dos leilões. 

A contratação também pode ser precedida de outorga de concessão para os 

casos de leilões de energia nova, neste caso o empreendedor conforme o caso pode 

participar em duas fases dos leilões: (i) disputa da concessão, implicado geralmente em 

grandes UHEs, (ii) disputa com para venda as distribuidoras com todas demais usinas 

cadastradas no leilão. 

Para participar dos leilões no ACR, os agentes geradores são classificados em 

dois tipos principais: “energia existente” e “energia nova”. Essa segmentação permite 

preservar a modicidade tarifária, pois impede que a energia de usinas existentes, com 

investimentos amortizados, seja vendida pelo preço da energia nova, mais cara, para 

recuperação do capital investido na usina (TOLMASQUIM, 2011). 

 

3.2.2 Ambiente de Contratação Livre - ACL 

 

O ACL, estabelecido pelo Decreto no 5.163 (2004), é o segmento do mercado 

qual se realizam as operações de compra e venda de energia, objetos de contratos 

bilaterais livremente negociados entre agentes concessionários, permissionários e 

autorizados de geração, comercializadores, importadores, exportadores de energia, 

consumidores livres e especiais. 
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Nesse ambiente, a contratação ocorre mediante operações de compra e venda 

de energia elétrica realizadas necessariamente entre os agentes comercializadores, 

importadores, exportadores e os consumidores livres, incluindo também, por opção, os 

geradores em regime de produção independente e de serviço público, que por disposição 

legal podem vender energia elétrica tanto no ambiente de contratação regulada como no 

ambiente de contratação livre. Essas operações comerciais são contratadas 

bilateralmente e livremente pactuadas entre as partes, no que se refere a preços, 

quantidade e prazos de suprimento, estando referidos contratos sujeitos ao registro na 

CCEE (GANIM, 2009). 

 

3.2.2.1 Consumidores Livres 

 

A Lei no 9.074 (1995) em seus Arts. 15 e 16 permitiu a escolha do fornecedor de 

energia a consumidores com carga de 3 MW ou maior, conectados em classe de tensão 

69 kV ou maior. Os consumidores conectados após 07 de julho de 1995 não estão 

sujeitos ao limite de tensão. 

Posteriormente, por meio de alterações no Art. 25, §5º, da Lei no 9.427 (1996), 

permitiu-se a escolha do fornecedor de energia a consumidores ou conjunto de 

consumidores reunidos por comunhão de fato ou direito com carga maior ou igual a 500 

kW, desde que a energia seja proveniente de empreendimentos com potência instalada 

entre 3 e 50 MW com base nas fontes hidráulica, solar, eólica e biomassa. 

Na TABELA 1 é demonstrado os critérios para elegibilidade dos consumidores 

livres. 

 

TABELA 1 – ELEGIBILIDADE DOS CONSUMIDORES LIVRES 
 

Data de conexão 

Demanda contratada  

 junto a distribuidora 

local 

Classe de tensão  Elegibilidade 

anterior a 07/07/1995 3.000 kW 69 kV Consumidor Livre 

posterior a 07/07/1995 3.000 kW qualquer Consumidor Livre 

qualquer 500 kW qualquer Consumidor Especial 

 
FONTE: Adaptado de Lei nº 9.427 (1996). 
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Cabe notar que o prazo de retorno ao cativo dos consumidores que optaram pelo 

ACL é de 5 anos e que conforme a Lei no 9.074 (1995) é obrigatório, mediante contratação 

de um ou mais fornecedores, o atendimento de cem por cento (100%) de sua carga. O 

atendimento total de suas cargas também é requisito para os demais agentes, inclusive 

geradores e distribuidoras, conforme Decreto no 5.163 (2005). 

 

3.2.3 Contabilização da Energia na CCEE 

 

As relações comerciais no ACL, entre agentes vendedores e compradores, são 

regidas predominantemente por contratos de compra e venda de energia, os quais, sem 

exceção devem ser registrados na CCEE (TOLMASQUIM, 2015). 

O registro acaba por vincular a contratação de longo e médio prazo ao mercado 

de curto prazo, pois toda a energia medida (gerada e consumida) é comparada com as 

transações de compra e de venda de energia registradas para cada agente, sendo as 

diferenças liquidadas no mercado de curto prazo da CCEE. 

A responsabilidade por contabilizar e promover a liquidação mensal dos contratos 

no mercado de curto prazo é da CCEE, a mesma foi estabelecida pelos Art. 56, 57 e 58 

do Decreto nº 5.163 (2004). 

A contabilização e liquidação de energia elétrica têm como base de valoração o 

PLD e são realizados mensalmente segundo as regras e os procedimentos de 

comercialização da CCEE. 

 

3.2.3.1 Preço de Liquidação das Diferenças – PLD 

 

O PLD, utilizado como referência para as transações e ajustes no mercado de 

curto prazo, é calculado semanalmente para cada submercado pela CCEE e depende 

basicamente das condições eletro-energéticas para operação do sistema, notadamente, 

em função da grande disposição de parque gerador hidráulico no país, as condições 

climáticas têm bastante influência na formação do preço. 
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FIGURA 7 – HISTÓRICO PLD SUBMERCADO SUL 

 
FONTE: CCEE (2016) 

 

  Conforme pode ser observado na FIGURA 7, o PLD apresenta grande 

volatilidade, isso faz com que ele geralmente seja mais utilizado como referência nas 

operações de curto prazo. 

 

3.2.3.2 Perdas da Rede Básica 

 

Na operação do SIN, quando a geração está atendendo a demanda de consumo 

ocorrem perdas elétricas no sistema de transmissão, para equalizar isso, na 

contabilização da CCEE também são rateadas as perdas da rede básica entre os agentes 

do segmento de consumo (consumidores livres e distribuidoras) e de geração. Este rateio 

permite que a geração efetiva do sistema coincida com a carga efetiva total do sistema. 
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3.3 AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO NO NOVO MODELO 

 

O atual modelo completou a desverticalização das concessionárias de 

distribuição, como consequência a atividade de distribuição passou a ser regulada 

fortemente pelo governo, com a remuneração por meio de tarifas de fornecimento de 

energia elétrica e de uso do sistema de distribuição, reguladas pela ANEEL, sendo vetado 

o desenvolvimento das seguintes atividades pelas distribuidoras: 

• Geração de energia elétrica; 

• Transmissão de energia elétrica; 

• Venda de energia para consumidores livres; 

• Participação, de forma direta ou indireta, em outras sociedades; 

• Outras atividades estranhas ao objeto da concessão, permissão ou 

autorização. 

 

3.3.1 Composição das Tarifas 

 

No atual modelo, as tarifas reguladas das distribuidoras passaram a ter dois 

componentes: a Parcela A onde inclui-se os custos não gerenciáveis da empresa como 

pagamentos por transmissão, encargos setoriais e compra de energia, uma vez que a 

distribuidora com a desverticalização foi proibida de exercer tal atividade, e a Parcela B 

onde estão custo gerenciáveis como investimentos, despesa operacional, etc. 

O processo de revisão tarifária compreende o reposicionamento das tarifas de 

fornecimento de energia elétrica em nível compatível com a preservação do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato de concessão, a determinação do Fator X, que será 

aplicado nos próximos reajustes tarifários, com o objetivo de compartilhar ganhos de 

produtividade com os consumidores finais e a restruturação das tarifas (NERY, 2012). 

 

 

 

 



43 

 

3.3.1.1 Reajuste Tarifário 

 

As tarifas de distribuição de energia, em virtude de se tratar de uma atividade 

regulada, são estabelecidas pela ANEEL nos termos do Art. 3º da Lei nº 9.427 (1996) e 

nas disposições do contrato de concessão de cada distribuidora. 

O disposto nos contratos de concessão estabelece que os reajustes tarifários 

anuais serão conforme a equação (1): 

 

��� = ���� + ��
�  (���±)
���

 (1) 

onde: 
���� = valor da Parcela A, parcela da receita correspondente aos seguintes 
custos: RGR, CCC, Encargos da Compensação Financeira pela utilização de 
recursos hídricos e decorrentes da compra de energia; 
���  =  receita  anual,  calculada  considerando-se  as  tarifas  homologadas  no 
ano anterior; 
��
� - valor da Parcela B, custos gerenciáveis do ano tarifário passado, 
considerando o Fator X definido pela ANEEL. 
 

Conforme demonstrado pela equação (1), na Parcela A está inclusa a compra de 

energia pelas distribuidoras estabelecida pelo Art. 2º da Lei nº 10.848 (2004). Esta 

compra de energia compulsória tem sua reposição dentro da estrutura tarifária das 

distribuidoras, a ser demonstrado na próxima seção. 

 

3.3.1.2 Estrutura Tarifária 

 

Estrutura tarifária é um conjunto de tarifas, aplicadas ao faturamento do mercado 

de distribuição de energia elétrica, que refletem a diferenciação relativa dos custos 

regulatórios da distribuidora entre os subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de 

acordo com as modalidades e postos tarifários (ANEEL, 2015). 

O custo para a manutenção da atividade de distribuição, obtido nos processos 

de revisão ou de reajuste tarifário, é decomposto em diversos componentes tarifários, 

que refletem nas funções de custo: Transporte, Perdas, Encargos e Energia comprada 

para revenda. Por sua vez, as funções de custo se agregam para formar as tarifas: 
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a) TUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; 

b) TE – Tarifa de Energia. 

Essa divisão serve para contemplar a segregação entre o consumo de energia e 

o uso dos sistemas de distribuição. Logo, a Tarifa de Energia (TE) é então, a principal 

referência de custo para os consumidores que migram para o ACL, pois deixa de ser 

paga pelos consumidores livres e especiais, mantendo a estes o pagamento do uso do 

sistema de distribuição através do pagamento da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD).  

A FIGURA 8 apresenta os custos considerados pela ANEEL (2015) para 

composição da TE das distribuidoras. 

 

FIGURA 8 – FUNÇÕES DE CUSTOS E COMPONENTES TARIFÁRIOS DA TE 
 

 
FONTE: ANEEL (2015). 

 

Principal componente da TE demonstrada na FIGURA 8, as tarifas de compra de 

energia das distribuidoras são decorrentes da obrigação de contratação antecipada de 

energia pelas distribuidoras. 

O cumprimento da obrigação de contratação de energia pelas distribuidoras se 

dá através das seguintes modalidades de aquisição de energia, segundo a ANEEL 

(2015): 

 

“ - Contratos Bilaterais: são contratos de livre negociação entre os agentes, 
firmados antes da publicação da Lei nº 10.848/2004; os contratos firmados para 
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o atendimento do Sistema Isolado antes da Medida Provisória nº 466, de 
29/07/2009, e aqueles firmados por meio de licitação realizada na modalidade de 
concorrência ou Contratos Bilaterais as contratações de energia de Geração 
Distribuída decorrente da desverticalização, conforme dispõe a Lei n.º 10.848, de 
2004 e os contratos oriundos de licitação pública realizada por agentes de 
distribuição com mercado inferior a 500 GWh/ano e contratos firmados entre 
concessionária com mercado inferior a 500 GWh/ano e seu agente supridor. 
- Contratos de Leilões (CCEARs): são Contratos de Comercialização de Energia 
no Ambiente Regulado – CCEAR, decorrentes de leilões definidos com base no 
art. 19 do Decreto n. 5.163, de 2004, para empreendimentos de geração 
existentes, novos empreendimentos e de fontes alternativas. Decreto nº 
5.163/2004; 
- Leilão de Ajuste: são contratos realizados de acordo com o art. 26 do Decreto 
n° 5.163, de 2004, em decorrência de leilões específicos realizados pela ANEEL, 
direta ou indiretamente, para contratações de ajuste pelas distribuidoras, com 
prazo de suprimento de até dois anos, para fins de possibilitar a complementação 
do montante de energia elétrica necessário para o atendimento à totalidade de 
suas cargas. 
- Cotas de ITAIPU: refere-se à energia comercializada por Itaipu Binacional com 
as concessionárias de distribuição de energia elétrica adquirentes das cotas-
partes; a metodologia para o cálculo das cotas – parte se encontra na Resolução 
Normativa nº 331, de 16/9/2008; 
- Cotas de Angra I e II: refere-se à energia comercializada pelas centrais 
geradoras Angra I e Angra II com as concessionárias de distribuição de energia 
elétrica no Sistema Interligado Nacional – SIN – adquirentes das suas respectivas 
cotas-partes; conforme disposto no art. 11 Lei nº 12.111, de 9/12/2009; 
- Cotas do PROINFA: refere-se à energia proveniente de fontes eólicas, 
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, decorrente do Programa de 
Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA; 
- Cotas das Concessões Renovadas: refere-se à parcela decorrente do rateio da 
garantia física de energia e de potência das usinas cujas concessões foram 
prorrogadas nos termos da Lei n° 12.783, de 2013; 
- Geração Própria: refere-se à energia proveniente de empreendimento de 
geração próprio da concessionária de distribuição com mercado inferior a 500 
GWh/ano e aquelas que atendem os Sistemas Isolados para atendimento do seu 
mercado. A Lei 9.074, de 7 de julho de 1995, com redação dada pela Lei 10.848, 
de 2004; 
- Suprimento: refere-se à energia comercializada entre 
distribuidoras/permissionária com mercado inferior a 500 GWh/ano (suprida), no 
Sistema Interligado Nacional – SIN, que adquirem energia de outra 
distribuidora/permissionária (supridora), sendo que as partes firmam contratos de 
compra e venda cuja tarifa é estabelecida pela ANEEL; 
- Geração Distribuída: produção de energia elétrica proveniente de 
empreendimentos conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do 
comprador, exceto: hidráulicas com capacidade instalada superior a 30 MW; e 
térmicas, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a setenta e 
cinco por cento (não existem restrições de eficiência para térmicas que utilizem 
biomassa ou resíduos de processo como combustível).” 

 

As modalidades de contratação descritas acima formam as tarifas de compra de 

energia das distribuidoras, observados os limites de repasse estabelecidos para cada 

uma das modalidades. 
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3.4 AGENTES DE GERAÇÃO NO NOVO MODELO 

 

O serviço de geração (ou produção) de energia elétrica contempla a 

transformação de quer outra forma de energia em energia elétrica, seja qual for sua 

origem. No novo modelo do SEB, com a segmentação entre o consumo de energia 

elétrica e o uso dos sistemas de transmissão e distribuição, a energia gerada em uma 

usina pode ser consumida em qualquer outra região do país, graças a extensa malha do 

SIN. 

Há três regimes jurídicos aplicáveis à geração de energia: 

a) Regime de Serviço Público: objeto de concessão, mediante licitação, o 

aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW 

e termelétrica de potência superior a 5.000 kW; 

b) Regime de Autoprodução: pessoa física, jurídica ou consórcio que recebe 

autorização ou concessão para produzir energia destinada ao seu uso 

exclusivo; 

c) Regime de Produção Independente: pessoa jurídica ou consórcio com 

autorização ou concessão para produzir energia elétrica destinada ao 

comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. 

A atividade de geração é considerada competitiva. Os agentes de geração 

podem vender contratos de energia tanto no ACR quanto no ACL (TOLMASQUIM, 2015, 

p. 54). 

Cabe aos agentes de geração estabelecer contratos, dentro uma estratégia de 

venda de energia desenvolvida, que custeie suas despesas e garanta uma remuneração 

adequada do ativo de geração. 

Neste contexto, cabe a cada gerador considerar os riscos do SEB e estabelecer 

uma estratégia de venda de energia adequada visando a manutenção de sua 

competitividade no setor. 
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3.4.1 Despacho de Geração 

 

Os geradores, de modo geral, não possuem autonomia para despachar a 

geração, a competência para estabelecer, levando em conta as exigências de suficiência 

e de economicidade no atendimento da demanda, é do ONS, que estabelece, pela 

responsabilidade a qual lhe foi atribuída através do § 1º, Art. 20, do Decreto 2.655 (1998), 

quais usinas devem ser despachadas centralizadamente. 

 

3.4.1.1  Despacho Hidrotérmico 

 

Como o parque gerador do SEB é composto majoritariamente por usinas 

hidrelétricas, o ONS utilizada o despacho centralizado para promover a otimização 

conforme o armazenamento de água. 

 
FIGURA 9 – POTÊNCIA DO PARQUE GERADOR BRASILEIRO  

 
FONTE: Adaptado de ANEEL (2016) 
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A disponibilidade de parque gerador hidráulico, conforme demonstrado na 

FIGURA 9, exige a necessidade constante de despacho de fontes mais caras 

(termelétricas) para atender a demanda, passando a ter influência na determinação dos 

custos marginais de operação do sistema, e, consequentemente, no desempenho do 

MRE e na formação do PLD. 

 

3.4.2 Garantia Física e Lastro 

 

O conceito de garantia física é específico ao sistema elétrico brasileiro. Em outros 

países, o mais comum é que a energia comercializada corresponda à energia que pode 

ser efetivamente gerada e consumida (CASTRO, 2009, p. 6). 

Como no SIN o despacho de usinas para atendimento da carga é realizado 

centralizadamente pelo ONS para que possa ser otimizado, os geradores dessas usinas 

não têm o controle sua geração, logo, dessa maneira, seria difícil para os agentes 

vendedores estabelecerem qualquer estratégia de venda desta energia. 

Por outro lado, a comercialização de energia no SIN se trata de um fenômeno 

contábil, em que não há necessariamente correspondência a entrega física da energia, 

conforme estabelecido pela Resolução ANEEL nº 109/2004 (Convenção de 

Comercialização): 

 

“Os contratos registrados na CCEE, não implicam, necessariamente, 
compromisso de entrega física da energia elétrica por parte dos agentes 
vendedores, podendo a energia ser entregue por outro agente da CCEE, 
ressalvando-se, para todos os efeitos, que a responsabilidade contratual pela 
entrega da energia continua sendo do agente vendedor referido no contrato” 

 

A discrepância entre produzir e vender energia no setor elétrico é resolvida pelos 

conceitos de garantia física e de lastro para contratação de energia, juntamente com as 

liquidações das diferenças no mercado de curto prazo. A garantia física constitui a base 

comercial estável dos empreendimentos de geração, de forma independe da realidade 

subjacente: cada empreendimento pode dar origem a contratos de compra de venda de 

energia até o limite da sua garantia física. Assim, cada contrato de compra e venda de 
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energia no setor elétrico deve estar lastreado com a determinada garantia física 

correspondente (TOLMASQUIM, 2015). 

 

3.4.3 Mecanismo de Realocação de Energia - MRE 

 

O MRE abrange as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente pelo 

ONS. O mecanismo foi concebido para compartilhar entre seus integrantes os riscos 

hidrológicos, realizando ajustes energéticos (e consequentemente financeiros) entre os 

participantes, de modo a compensar em parte a imprevisibilidade do despacho 

centralizado e otimizado pelo ONS. 

Como as usinas despachadas centralizadamente não tem controle de sua 

produção em virtude de seu despacho ser centralizado pelo ONS, despacho que visa 

minimizar os custos operacionais para o atingimento do menor custo marginal possível 

e, onde, naturalmente, em virtude da situação hidrológica haverão períodos em uma 

usina hidrelétrica produzirá mais ou menos energia. 

O MRE assegura que todos participantes recebam, na contabilização da CCEE, 

seus níveis de garantia física independentemente da sua produção real de energia, desde 

que a geração total dentro do MRE não seja inferior a soma das garantias físicas, 

permitindo assim oscilação do montante gerado pelos participantes em razão da 

otimização do despacho realizada pelo ONS. 

No âmbito do MRE a oscilação na geração é tratada da seguinte forma, quando 

a soma do total gerado pelos participantes é superior à soma das garantias físicas, o 

excedente é divido proporcionalmente entre os participantes, sendo denominado energia 

secundária. A energia secundária pode ser liquidada no mercado de curto prazo e 

precificada ao PLD do mês de referência. 

No outro extremo, quando a soma do total gerado pelos participantes é inferior a 

soma das garantias físicas, os participantes têm reduzida proporcionalmente a sua 

garantia física no mês de referência, ou seja, dependendo do nível de contratação podem 

ficar expostos e ter de comprar energia no mercado de curto prazo. 
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Para os ajustes do MRE, a CCEE realizada o cálculo mensal do Generation Scale 

Factor (GSF), que é utilizado para multiplicar as garantias físicas ajustadas no mês de 

referência. 

 

3.4.3.1 Risco Hidrológico 

 

Devidos aos riscos associados ao MRE é comum, para mitigar os riscos de GSF 

baixos, e ter de comprar energia valorada do PLD do momento, os agentes manterem 

parte de sua garantia física descontratada.  

Nos últimos anos, em virtude do permanente despacho termelétrico, o GSF 

permaneceu em índices baixos, causando grande impacto financeiro aos participantes 

do MRE. 

A FIGURA 10 apresenta o histórico com GSF entre janeiro de 2014 e setembro 

de 2015. 

FIGURA 10 – HISTÓRICO GSF 2014-2015 
 

FONTE: Adaptado de CCEE (2016) 
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a situação conjuntural do sistema com a presença de elevado despacho termelétrico é 

decorrente de fatores imprevisíveis e com grande interferência governamental 

principalmente na política de expansão da matriz energética brasileira, não sendo estes 

fatos de previsibilidade do empreender à época de obtenção de sua respectiva outorga 

ou autorização. 

Grande parte dos agentes obtiveram êxito recorrendo à justiça, causando 

paralização nas liquidações da CCEE, o que obrigou o governo a buscar uma solução 

para o risco hidrológico que antes era exclusivo dos geradores. 

Através da MP 688, de 18 de agosto de 2015, o governo propôs a repactuação 

do risco hidrológico e criou mecanismos de mitigação dos riscos hidrológicos no ACR e 

no ACL, de adesão voluntária por parte dos geradores. 

A FIGURA 11 apresenta a situação do risco hidrológico antes e depois da 

repactuação proposta pela MP 688. 

 

FIGURA 11 – REPACTUAÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O Autor (2016). 
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3.5 ALTERAÇÕES CAUSADAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 579 e 688 

 

Fato motivador do desenvolvimento deste trabalho, a criação das cotas de 

garantia física se deu diante da perspectiva de vencimento em dezembro de 2012 de um 

grande volume de energia contrata pelas distribuidoras no 1º Leilão de Energia Existente, 

onde a maior parte da energia era proveniente de empreendimentos de geração cujo o 

término do período de concessão aconteceria nos anos seguintes. 

Em grande parte, os ativos dessas concessões já estavam fortemente 

amortizados e depreciados, o que permitiria que os titulares dessas concessões se 

apropriassem do valor equivalente à diferença entre o preço da energia vendida no 

mercado e o custo de operação e manutenção dos ativos (TOLMASQUIM, 2015). 

Deste modo, foi proposto, através MP 579, em 11 de setembro de 2012, a 

prorrogação pelo prazo máximo de 30 anos e por uma única vez, dos contratos de 

concessões de geração, desde que atendidas as seguintes condições:  

• Remuneração por tarifa calculada pela ANEEL para cada usina; 

• Alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas às 

distribuidoras do SIN; 

• Submissão aos padrões de qualidade do serviço fixados pela ANEEL. 

Importante notar que as condições acima estabelecidas retiravam a possibilidade 

do concessionário de geração que optasse pela prorrogação antecipada de vender 

livremente sua energia, a remuneração então passaria a ser por prestação de serviço e 

calculada pela ANEEL. 

A regulamentação da Medida Provisória foi feita através da publicação do 

Decreto nº 7.805 (2012) que estabelecia que as concessões vincendas nos próximos 60 

meses teriam de manifestar seu interesse de prorrogação até o dia 15 de outubro do 

mesmo ano, havendo 30 dias para assinatura dos termos aditivos aos respectivos 

contratos de concessão, em caso de não assinatura ficaria configurada a desistência da 

renovação antecipada pelo agente. 

Diante a opção de renovação antecipada por mais 30 (trinta) anos e da 

possibilidade de permanecer com a concessão até seu término, alguns geradores 



53 

 

entenderam que ficar com a energia até o término da concessão seria a opção mais 

vantajosa financeiramente. 

 
“Havia a expectativa de alocação de cotas de garantia física de energia e de 
potência da usina hidrelétrica às concessionárias e permissionárias de serviço 
público de distribuição de energia elétrica do SIN totalizando cerca de 11.400 MW 
médios no final de 2012. Todavia em dezembro de 2012, a não adesão de 
algumas concessionárias de geração, em especial aquelas de controle estatal 
estadual, às condições da MP 579, retirou o equivalente a 3.600 MW médios da 
alocação inicialmente prevista de cotas às distribuidoras” (TOLMASQUIM, 2015, 
p. 152). 
 

Como os valores propostos para remuneração das usinas através do Custo de 

Gestão do Ativo de Geração (GAG) refletiam apenas os custos de operação e 

manutenção das usinas e descartava os investimentos em prol dos ganhos de eficiência 

das usinas, a ANEEL reconheceu posteriormente este problema e, em 2014, abriu a 

Audiência Pública nº 31/2014 que visava colher subsídios para agregar ao GAG os custos 

com ampliações e melhorias nas usinas que optaram pela renovação antecipada. 

A audiência pública resultou na publicação da Resolução Normativa ANEEL 

642/2014, onde ficou estabelecido o Submódulo 12.4 – Autorização de Ampliação e 

Melhorias em Instalações de Geração dos – Procedimentos de Regulação Tarifária, que 

passou a permitir, mediante análise individual por usina pela ANEEL, que os custos de 

ampliações e melhorias fossem acrescidos às cotas de garantia física das usinas que 

optaram pela renovação antecipada. 

Com a aproximação do término da concessão das usinas que não optaram pela 

renovação antecipada, o governo publicou a MP 688, em 18 de agosto de 2015, que 

entre outras coisas, acrescentava à licitação das usinas alçadas pela MP 579 o 

pagamento da bonificação da outorga, título pago em duas parcelas para o governo pelos 

vencedores do leilão. 

O acréscimo do custo pagamento da bonificação da outorga representa agora 

uma grande alteração de custo das cotas de garantia física em relação ao estabelecido 

pela MP 579, visto que a bonificação paga pelos vendedores terá de ser ressarcida pelas 

distribuidoras remuneradas a uma taxa Weighted Average Capital Cost (WACC) de 9,4% 

ao ano, através do pagamento do RBO  somado juntamente ao pagamento do GAG, já 

previsto anteriormente, a regulamentação desta remuneração foi estabelecida pelo 

CNPE, no dia 18 de setembro de 2015, por meio da Resolução CNPE nº 02/2015. 
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A Resolução CNPE nº 02/2015 ainda estabelece que nas licitações das 

concessões de geração de energia elétrica alçadas pela Lei nº 12.783 (2013) que o 

percentual mínimo da energia dessas usinas comercializados no ACR seria: 

 

“Art. 1o Estabelecer os parâmetros técnicos e econômicos das licitações de 
concessões de geração de energia elétrica, de que trata o art. 8o da Lei no 
12.783, de 11 de janeiro de 2013, a seguir indicados:  
... 
III – percentuais da garantia física das usinas destinados ao Ambiente de 
Contratação Regulada - ACR, observado o disposto no art. 8o do Decreto no 
 7.805, de 14 de setembro de 2012: 
a) cem por cento, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016; e 
b) setenta por cento, a partir de 1o de janeiro de 2017.” 

 

Estas alterações trouxeram a necessidade de avaliar a inserção de cotas de 

garantia física em duas frentes: a primeira, considerando o cenário atual desenvolvido 

pela MP 688 e a segunda, considerando a manutenção das medidas da MP 579. Esta 

divisão é necessária que se possa avaliar as condições em que se desenvolveram as 

mudanças e quais agentes foram impactados em ambas as frentes. 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

No Brasil, o novo modelo do SEB marcou o fim da predominância estatal sobre 

o setor, oferecendo ao setor privado a responsabilidade de prover as necessidades de 

energia elétrica da população. Com isso veio a necessidade da criação de órgãos para 

regulamentar e fiscalizar as atividades públicas a serem realizadas pela iniciativa privada. 

O novo modelo do SEB implementado acabou por segregar fortemente a 

transmissão e distribuição das demais atividades. Como ponto positivo se afere a 

modicidade tarifária proporcionada pelo controle da ANEEL sob essas concessionárias. 

Por outro lado, como há estreita relação equilíbrio entre os agentes no SEB, esse 

equilíbrio acompanha o estabelecimento de muitas regras, levando-se a crer que um 

caminho em direção a maior robustez regulatória ainda pode estar na pauta. 

Em caso de instabilidade regulatória, notoriamente, em função da regulação, os 

agentes de comercialização (geradores e comercializadoras) são os agentes mais 

expostos a estas, em função de terem a responsabilidade definir suas próprias 
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estratégias. Assim, as alterações na regulação que impactam esses agentes tendem a 

ser rapidamente avaliadas de modo a corroborar com sua própria existência. 

Se apresenta ainda como desafio, a manutenção de um ambiente de equilíbrio 

entre os agentes, dado que sua instabilidade pode resultar em precificação pelos 

empreendedores na participação nos investimentos no SEB.   
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAIS 

 

No desenvolvimento deste trabalho foi necessária à coleta de dados e 

informações, técnicas e econômicas, acerca de concessionárias de geração e 

distribuição, divulgados pelos agentes institucionais do SEB, principalmente ANEEL, 

MME e CCEE. 

Para a aplicação do estudo de caso foi necessário o levantamento acerca das 

novas cotas de garantia física e das tarifas da distribuidora escolhida para o estudo de 

caso. Os dados utilizados são transcritos abaixo: 

• Valor anual do GAG e RBO, em R$/ano, das usinas leiloadas no Leilão ANEEL 

nº 12/2015, disponível no sítio da ANEEL. 

• Garantia física das usinas do Leilão ANEEL nº 12/2015, em MW médios, 

disponível no Banco de Informações de Geração da ANEEL. 

• Tarifa de compra de energia da Copel Distribuição S/A, em R$/MWh, disponível 

anexo ao respectivo ato homologatório de reajuste tarifário anual da distribuidora, 

disponível no sítio da ANEEL. 

Para a análise dos resultados foram necessários dados das usinas alçadas pela 

MP 579 e dos resultados dos leilões de energia existente praticados até então: 

• Valor do GAG das usinas com concessões vincendas com opção de prorrogação 

antecipada à época da publicação da MP 579, disponível no sítio do MME. 

• Garantia física das usinas com concessões vincendas com opção de prorrogação 

antecipada à época da publicação da MP 579, disponível no Banco de 

Informações de Geração da ANEEL. 

• Resultados dos leilões de energia existente, disponíveis no sítio da CCEE. 

 

4.2 MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente, foi necessário desenvolver 

uma estratégia de venda de energia elétrica para os geradores com usinas já em 
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operação, essa fase consiste em um levantamento teórico acerca do desenvolvimento 

de uma estratégia dentro de um ambiente competitivo com a consequente apuração da 

relevância da inserção das cotas de garantia física nas distribuidoras na estratégia de 

venda de energia dos geradores. 

Com a comprovação da relevância da inserção das cotas de garantia física nas 

tarifas de compra de energia das distribuidoras dentro da estratégia de venda de energia 

dos geradores, foi necessário então, apura-las.  

Para esta apuração foi desenvolvido um método de cálculo para inserção de 

novas cotas de garantia física nas tarifas de compra de energia das distribuidoras. 

Para aplicar o cálculo, o primeiro passo consistiu em levantar quantitativamente 

as novas cotas de geração a serem implementadas para 2016 na tarifa da distribuidora 

escolhida. Isto foi possível com a utilização do resultado do Leilão ANEEL nº 12/2015, 

que leiloou as usinas com concessões vincendas. 

O segundo passo foi levantar informações acerca da compra de energia da 

distribuidora escolhida. Em virtude de se tratar de uma concessionária de distribuição, as 

informações são públicas e estão disponíveis no sítio da ANEEL. 

Em seguida, o método de cálculo de inserção de novas cotas de garantia física 

nas tarifas de compra de energia das distribuidoras desenvolvido foi utilizado para simular 

a composição da tarifa compra de energia da Copel Distribuição S/A, em dois cenários: 

Cenário 1 (MP 579) e Cenário 2 (MP 688). 

Para a simulação, foram inseridos os dados levantados com o resultado do Leilão 

ANEEL nº 12/2015, cuja as usinas leiloadas entraram como novas cotas de garantia física 

e a tarifa de compra de energia da Copel Distribuição S/A, onde as novas cotas de 

garantia física foram inseridas. 

Com o resultado das simulações foi possível analisar os dados de maneira 

determinística e aferir os impactos na estratégia de venda de energia por parte dos 

geradores. 

A FIGURA 12 apresenta um quadro com as etapas adotadas no método deste 

trabalho até atingir o objetivo principal deste trabalho com a determinação dos impactos 

na estratégia de venda de energia dos geradores (quadro verde). 
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FIGURA 12 – ETAPAS DO MÉTODO APLICADO 
 

 

 

FONTE: O Autor (2016). 
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energia diferente da apresentada neste trabalho. 
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4.2.1.1  Determinação da Estratégia de Venda de Energia 

 

Antes da determinação da estratégia, é necessário compreender agora como a 

estratégia de venda de energia se desenvolve dentro de um ambiente competitivo. 

Um mercado competitivo pode ser entendido através das teorias de 

determinação da oferta da empresa, dos preços de curto prazo e dos preços de longo 

prazo em mercados de concorrência perfeita (CASTRO et al., 2011, p. 7). 

Para comercializar energia em um ambiente competitivo, uma vez que o gerador 

não tem controle do balanço entre a oferta e demanda de energia no sistema, que é de 

responsabilidade do governo, a sua análise competitiva passa pela avaliação dos custos 

de transação envolvidos nas opções de venda de energia. 

Os custos transacionais não estão envolvidos diretamente com a atividade de 

geração de energia elétrica, mas com pressupostos comportamentais dos agentes e 

também características das transações incluindo incerteza, especificidade e frequência 

das transações. 

Os custos transacionais podem ser encarados também como custos de uso do 

mercado, custos de coordenação e de administração, e custos de estabelecimento, 

manutenção ou mudanças no sistema institucional (PIRES, 2000). 

O levantamento dos custos transacionais da venda de energia pelos geradores 

é determinado pelas opções de contratação disponibilizadas a estes:   

• Liquidação no mercado de curto prazo (PLD); 

• Venda no ACL (consumidores e comercializadores); 

• Venda no ACR, através dos leilões de energia existente e ajuste, promovidos 

pelo governo. 

Essas mesmas opções de contratação são representadas ilustrativamente na 

FIGURA 13: 
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FIGURA 13 – OPÇÕES DE CONTRATAÇÃO DOS GERADORES 
 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O Autor (2016). 
 

O custo transacional para liquidação no mercado de curto prazo tende a ser 

elevado, já que o PLD é uma variável volátil, o que deixaria a receita dos geradores sujeita 

a um grande nível de incerteza e acaba sendo precificado pelos agentes como 

demonstrado por Pires (2000), que ainda informa que em razão dos agentes econômicos 

agirem em um ambiente incerto, envolvendo a escassez de informações, 

necessariamente incorrerão em custos, haja vista que tais agentes não são capazes de 

maximizar seu estado ótimo na tomada de suas decisões, devido às assimetrias de 

informações. 

Castro et al. (2011, p. 22) ressalta também que a remuneração dos geradores 

pelo PLD não é adequada, dado as características do sistema elétrico brasileiro, que não 

é puramente hídrico e na ocorrência de períodos de seca intensa, a geração térmica 

complementar a partir de combustíveis fósseis precisaria ser acionada. Em tais situações, 

seria inevitável a ocorrência de PLDs muito elevados. A alternância de longos períodos 

com preços muito baixos com curtos períodos e preços muitos altos não se apresenta 

como um sinal econômico robusto e adequado para remuneração dos ativos de geração. 

Ressalta-se em relação ao PLD que é possível o desenvolvimento de uma 

estratégia de risco, utilizando-se de processos estocásticos para maximizar a 

contratação, porém, dada a linha determinística adotada neste trabalho, entende-se 

como mais conveniente a exclusão do PLD, ainda que em parte, como fonte de 

remuneração dos ativos de geração.  

Como a utilização do mercado de curto prazo como fonte de remuneração não é 

adequada para os geradores, uma estratégia de venda que considere contratos de longo 

PLD Leilões ACR ACL 

Geradores 
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prazo passa a ser mais adequada pois segundo Castro et al. (2011), como esses 

contratos não determinam a oferta física de energia no dia a dia, eles tendem a refletir os 

custos fixos de longo prazo da geração e não os custos variáveis no curto prazo, 

representando assim uma estratégia mais segura ao empreendedor. 

Assim, o estabelecimento de uma estratégia de venda que contenha contratos 

de longo prazo no ACR (leilões de energia existente) e no ACL (geradores, 

comercializadores e consumidores) tende a apresentar custo transacional inferior a 

liquidação valorada ao PLD no mercado de curto prazo. 

Nos leilões de energia existente, os fornecedores que ofertam as menores tarifas 

firmam contratos bilaterais com os compradores, para repor contratos das distribuidoras 

que vencem no ano de realização do leilão.  

Como os contratos de energia existente duram de um a quinze anos, com início 

de entrega no mesmo ano ou no ano seguinte ao do leilão, eles podem ser considerados 

uma contratação de longo prazo. Porém, deve-se considerar que o custo transacional 

envolvido nos leilões de energia existente é o estabelecimento do preço pelo governo, 

que também se utilizará de estratégia para conseguir preços módicos visando a 

modicidade tarifária na contratação pelas distribuidoras. 

Já a venda no ACL deve considerar o fato de que a contratação de longo prazo 

está baseada na necessidade de aquisição de energia pelos consumidores finais. Estes, 

por sua vez, ao fazerem a opção por se tornarem consumidores livres e adquirirem 

livremente sua energia no ACL, só devem fazer esta opção no caso dos preços praticados 

no ACL sejam inferiores aos cobrados pelas distribuidoras as quais estão conectados. 

Logo, pode-se afirmar que preço da energia no ACR (distribuidoras) é tido como 

referência de precificação nas contratações de longo prazo no ACL (CCEE, 2012). 

Deste modo, o custo transacional para a venda de energia no ACL, então, passa 

a ser as eventuais alterações que as tarifas no ACR (distribuidoras) possam sofrer que 

impactem negativamente o preço dos contratos de venda de energia no longo prazo no 

ACL, como a alteração dada pelas MPs 579 e 688. 

Assim, se consolida a relevância da inserção das cotas de garantia física nas 

tarifas de compra de energia das distribuidoras ante a estratégia de venda de energia 

dos geradores, se apresentando oportuna a análise a ser realizada mais adiante dos 
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impactos da inserção de novas cotas de garantia física nas tarifas de compra de energia 

das distribuidoras. 

 

4.2.2 Levantamento das Cotas de Garantia Física 

 

Para o desenvolvimento do estudo de caso deste trabalho seria necessário o 

levantamento cotas para serem inseridas nas tarifas de compra de energia das 

distribuidoras, poderia se utilizar de uma projeção com base na data do vencimento das 

concessões disponíveis no sítio da ANEEL ou ainda fazer estimativas com base em 

valores já calculados para usinas que optaram pela renovação antecipada. No entanto 

decorrer da elaboração deste trabalho, a ANEEL promoveu o Leilão nº 12/2015, no dia 

25 de novembro de 2015, onde foram leiloadas as usinas com concessões vincendas 

que não optaram pela renovação antecipada estabelecida pela MP 579.  

Os lotes de usinas deste leilão foram escolhidos para o estudo de caso deste 

trabalho em virtude de representarem o custo mais atualizado das cotas disponível, dada 

realização recente do leilão, inclusive com as alterações na remuneração do GAG 

promovidas pela ANEEL após a MP 579 e também por serem as primeiras cotas a serem 

inseridas considerando as alterações da MP 688.  

 

4.2.2.1 Análise do Leilão ANEEL nº 12/2015  

 

O leilão, realizado no dia 25 de novembro de 2015, licitou as usinas com 

concessões com concessões vincendas alçadas pela Lei nº 12.783 (2013) que optaram 

por não renovar antecipadamente as concessões. 

Este leilão contempla as alterações promovidas pela MP 688, cuja as cotas de 

garantia física resultantes são as primeiras com o novo custo atribuído do RBO. 

Adicionalmente a energia proveniente destas usinas não mais terão como destino apenas 

o ACR mas também o ACL, conforme percentual definido pelo CNPE. 

Como para 2016 o percentual das cotas, definido pelo CNPE, permanece sendo 

destinado integralmente ao ACR, somente este caso será considerado na simulação em 
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virtude dos ganhos representados pela análise pela manutenção das mesmas bases 

comparativas entre as MPs 579 e 688. 

 

4.2.2.2 Tratamento das Cotas de Garantia Física 

 

O tratamento das cotas de garantia física nas tarifas de compra de energia das 

distribuidoras contempla a definição de como serão tratados os custos associados a 

estas para a inserção nas tarifas de compra de energia das distribuidoras.  

A primeira observação importante associada às cotas de garantia física é 

restrição dada pelo Decreto nº 7.805 (2013) que só permite 95% das cotas de garantia 

física formem lastro de consumo para as distribuidoras, os 5% restantes devem ser 

alocados para mitigar os demais custos associados às cotas de garantia física, que serão 

analisados mais adiante. 

Essa restrição levará a utilização de um multiplicador de 0,95 na quantidade de 

energia, em MWh, que poderá ser alocada nas distribuidoras. 

Outra observação é a diferença entre a RAG e o GAG, onde o RAG representa 

a remuneração anual aos geradores do GAG, que compreende somente os custos de 

operação e manutenção, somado aos reembolsos autorizados pela ANEEL. A discussão 

oportuna sobre estes custos é apresentada na próxima seção. 

 

4.2.2.2.1 Análise dos Demais Custos Associados às Cotas de Garantia Física 

 

Como as cotas de garantia física são contratadas na modalidade por 

disponibilidade, o gerador recebe uma RAG fixa e todos os custos variáveis – neste caso 

as despesas e receitas no mercado de curto prazo – são repassados ao consumidor 

(LIMA et al., 2013).  

Como custos variáveis diretos encontram-se o pagamento pelas distribuidoras, 

por intermédio da ANEEL, dos Encargo de Compensação Financeira pela Utilização de 

Recursos Hídricos para Geração Hidrelétrica (CFURH), encargos de conexão. Já como 

custo variável indireto encontra-se o rateio das perdas da rede básica, consumo interno 

das usinas e a alocação do risco hidrológico nas distribuidoras das usinas participantes 
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do MRE, que introduz variabilidade nas tarifas dado que se a situação hidrológica for 

favorável, haverá liquidação de energia secundária no mercado de curto prazo, 

representando redução nas tarifas. Por outro lado, se a situação hidrológica for 

desfavorável, haverá compra de energia no mercado de curto prazo, cujos custos serão 

repassados na tarifa. 

 

De forma a mitigar o impacto do risco hidrológico no consumidor, o decreto 
7145/13 estabelece que, embora 100% da energia alocada pelo MRE às cotas 
pertençam ao contrato, apenas 95% da garantia física correspondente às cotas 
serão consideradas para efeitos de lastro contratual da distribuidora. Em outras 
palavras, foi implementado no decreto uma estratégia comercial de deixar 5% da 
energia “descontratada” como hedge para redução a exposição do consumidor a 
este risco. Observa-se também que a contratação já existente de termoelétricas 
por disponibilidade pelas distribuidoras permite, com as cotas, a formação de um 
portfólio hidrotérmico de contratos por disponibilidade cujo efeito sinérgico pode 
ser o de reduzir o risco hidrológico ao consumidor (LIMA, 2013, p. 2). 

 

Lima et al. (2013), simulou, com base nos cenários energéticos previstos de 2014 

e 2015, o custo dos riscos hidrológicos das cotas de garantia física para o consumidor 

final base no ganho das cotas em relação ao valor que esta energia era contratada nos 

leilões de energia existente, apresentado abaixo: 

 

“As usinas hidrelétricas atingidas pela Lei nº 12.783 comercializavam 
anteriormente sua energia em contratos por quantidade a cerca de 90 R$/MWh. 
Como a tarifa regulada das cotas (ou “RAG”) ficou em torno de 30 R$/MWh, o 
benefício para o consumidor com esta lei, em termos de pagamento fixo, foi de 
90 R$/MWh - 30 R$/MWh = 60 R$/MWh.” 

 

Nos cenários simulados por Lima et al. (2013), em 24% dos casos o novo custo 

do RAG ficou abaixo do custo do ganho do consumidor (R$ 60/MWh) e em apenas 6% 

dos casos representou nulidade do ganho. A FIGURA 14 apresenta a distribuição de 

probabilidade dos custos variáveis das cotas, incluso neste caso o risco MRE.  
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FIGURA 14 – DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE DO CUSTO VARIÁVEL DAS COTAS 
 

 
FONTE: LIMA et al. (2013) 

 

Como os custos adicionais das cotas são de grande variabilidade, cuja a 

subjetividade traz mais incertezas do que ganhos na análise, eles serão desconsiderados 

no método de cálculo das tarifas de compra de energia das distribuidoras. 

Deste modo fica considerado como custo das cotas de garantia física neste 

trabalho os valores do GAG que representa o custo com a operação e manutenção das 

usinas sem as variabilidades acima descritas. 

Ressalta-se em relação aos demais custos associados às cotas que é possível o 

desenvolvimento de uma análise aprofundada destes custos, utilizando-se de processos 

estocásticos para sua precificação, porém, dada a linha determinística adotada neste 

trabalho, entende-se como mais conveniente a não estimativa destes custos. 

 

4.2.2.2.2 Tratamento de Cotas da MP 579 

 

Para compreender os resultados a serem debatidos futuramente, com a 

comparação do custo das cotas de garantia física aos dos leilões de energia existente, é 

necessária uma conversão dos valores do GAG das usinas inicialmente estabelecidas 

pela MP 579, à época da opção pela renovação antecipada, calculados pelo MME, que 

são estabelecidos por potência (R$/kW), em R$/MWh, onde a equação (2) representa 

este cálculo individualizado por usina: 

  

����������� =  ��� ∗ ���ê!"#$
�% ∗ 8760 ∗ 0,95 (2) 
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onde: 
�����������= GAG estimado, em R$/MWh, para cada usina; 

���= tarifa, em R$/kW, estabelecida para cada usina; 

���ê!"#$ = potência, em kW, para efeito de definição do GAG, estabelecida para 

cada usina; 

�% = garantia física, em MW médios, estabelecida para usina. 

 

O método relacionado na equação (2) terá aplicabilidade restrita ao GAG 

calculado para as usinas na época da publicação da MP 579, para a inserção de novas 

cotas de garantia física nas tarifas de compra de energia das distribuidoras, deve ser 

considerado o método a ser desenvolvido adiante neste trabalho. 

 

4.3 CÁLCULO DA INSERÇÃO DAS COTAS DE GARANTIA FÍSICA NAS TARIFAS 

DE COMPRA DE ENERGIA DAS DISTRIBUIDORAS 

 

O cálculo da inserção das cotas de garantia física consiste, inicialmente, no 

levantamento de informações a acerca de montantes e preços das novas cotas de 

garantia física para a distribuidora escolhida. 

Os montantes das novas cotas de garantia física que a distribuidora incorporará 

compulsoriamente a sua tarifa de compra de energia é determinado pela equação (3): 

 

-./01234567 = �$�8#�� ∗ (9 �%:2;.1< ∗ 8760
.

;=�
∗ 0,95) (3) 

 

onde: 
-./01234567= montante, em MWh, das novas cotas de garantia física;  

�$�8#��= percentual de rateio de cotas estabelecido, conforme o mercado da 

distribuidora, pela Resolução Normativa ANEEL nº 631/2014; 

�%:2;.1= garantia física, em MW médios, das novas usinas, lotes ou sublotes, do 

valor inicial, “i=1”, até o último participante cadastrado no leilão, “n”, inseridos 

com cota de garantia física. 
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O multiplicador de 0,95 da equação (3) é referente a restrição dada pelo Decreto 

nº 7.805 (2013) que só permite 95% das cotas de garantia física formem lastro de 

consumo para as distribuidoras. 

Em virtude da inclusão pela MP 688 do pagamento pelas distribuidoras do RBO 

adicionalmente ao GAG, não previsto inicialmente pela Lei nº 12.783 (2013), estabeleceu-

se dois cenários para o cálculo desse custo: 

• Cenário 1: considera o repasse integral às tarifas do RBO e do GAG; 

• Cenário 2: considera o repasse apenas do GAG (como inicialmente proposto 

pela Lei nº 12.783 (2013)). 

O cálculo dos preços para os cenários é apresentado pelas equações (4) e (5), 

respectivamente: 

 

(Cenário 1) 

 

�./01234567 = �$�8#�� ∗ ∑ (���; + �
?;).;=�
-./01234567

 (4) 

 

 

(Cenário 2) 

 

�./01234567 = �$�8#�� ∗ ∑ (���;).;=�
-./01234567

 (5) 

 

onde: 
�./01234567= preço, em R$/MWh, das novas cotas de garantia física:  

���= Custo de Gestão dos Ativos de Geração (GAG), anual, em R$/ano, das 

novas usinas, lotes ou sublotes, do valor inicial, “i=1”, até o último participante 

cadastrado no leilão, “n”, inseridos com cota de garantia física. 

�
?= Retorno da Bonificação da Outorga (RBO), em R$/ano, das novas usinas, 

lotes ou sublotes, do valor inicial, “i=1”, até o último participante cadastrado no 

leilão, “n”, inseridos com cota de garantia física. 
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Na sequência, é necessário o levantamento das informações acerca da 

composição da tarifa de compra de energia da distribuidora escolhida que está 

discriminada juntamente ao ato regulatório da ANEEL de homologação das tarifas 

vigentes para cada ciclo anual. 

Com esses dados já possível a simulação do valor final da @AB da distribuidora 

escolhida, considerando neste caso a repetição do cálculo conforme o número de 

cenários que se deseja simular, no caso deste trabalho os Cenários 1 e 2.   

O cálculo da @AB é realizado conforme equação (6) abaixo: 

 

@AB =  C∑ DEFGHIJHFKL ∗ MEFGHIJHFKL) + (DNHJLOP ∗ MNHJLOP) + CDQGRIJ ∗ MQGRIJS + (DEFHJK ∗ MEFHJK) + (DGFTJKEFHJK ∗ MGFTJKEFHJK
GL=U S

C∑ DEFGHIJHFKL
.
;=� S + DNHJLOP + DQGRIJ + DEFHJK + DGFTJKEFHJK + DMVWNXYQ

 (6) 

 

onde:  
�Z[ = tarifa de compra de energia, em R$/MWh, da distribuidora; 

-\/.]^1]/2= montante, em MWh, de CCEAR e contratos bilaterais do do inicial, “i”=1, 

até o último pertencente à distribuidora, “n”, considerados para reposição pela 

ANEEL; 

�\/.]^1]/2= preço, em R$/MWh, de CCEAR e contratos bilaterais do inicial, “i”=1, até 

o último pertencente à distribuidora, “n”; 

-�]1;_:= montante, em MWh, auferido a distribuidora na distribuição das cotas da 

usina de Itaipu; 

��]1;_:= preço, em R$/MWh, estabelecido para as cotas de Itaipu; 

-�.`^1= montante, em MWh, auferido a distribuidora na distribuição das cotas das 

usinas de Angra I e II; 

��.`^1= preço, em R$/MWh, estabelecido para as cotas de Angra I e II; 

-\/]12= montante, em MWh, auferido a distribuidora na distribuição das cotas já 

existentes da Lei nº 12.783 (2013); 

MEFHJK= preço, em R$/MWh, estabelecido para as cotas já existentes da Lei nº 

12.783(2013); 

DMVWNXYQ= montante, em MWh, estabelecido pelas cotas do Programa de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). 
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Com o cálculo da @AB se chega ao valor simulado da tarifa de compra de energia 

da distribuidora escolhida, já considerando neste caso a inserção de novas cotas de 

garantia física. Diante do resultado é possível desenvolver uma análise comparativa da 

tarifa antes e depois da simulação com vistas a intepretação de seus efeitos. 
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5 TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A distribuidora escolhida para o cálculo da inserção das novas cotas de garantia 

física foi a Copel Distribuição S/A. 

Como a primeira parte do cálculo consiste na determinação dos valores e 

montantes das novas cotas de garantia física, foram utilizados para esta definição os 

resultados do Leilão ANEEL nº 12/2015.  

As usinas licitadas no leilão representam as novas cotas de garantia física a 

serem inseridas nas tarifas de compra de energia da Copel Distribuição S/A.  

A TABELA 2 apresenta o resultado auferido no leilão do GAG e do RBO para 

cada sublote do leilão e dados técnicos levantados, potência e garantia física de cada 

usina: 

 

TABELA 2 – RESULTADO DO LEILÃO ANEEL Nº 12/2015 

Lote Sublote  UHE Potência  
Instalada  

Garantia  
Física RBO R$/anual GAG R$/anual  

LOTE A - Rochedo 4.000 3 2.842.349,95 2.950.620,12 

LOTE B 

B1 Gov. Parigot 260.000 109 84.904.463,18 45.961.331,11 

B2 
Mourão I 8.200 5,3 

24.999.998,16 18.696.796,94 
Paranapanema 31.50 25,17 

LOTE C - 

Garcia 8.920 7,1 

41.437.040,97 31.316.509,04 

Bracinho 15.000 8,8 

Cedros2 8.400 6,75 

Salto 6,28 3,99 

Palmeiras3 24.602 16,7 

LOTE D D4 

Ervália 6.970 3,03 

54.312.680,12 50.396.880,54 

Coronel 
Domiciano 

5.040 3,59 

Sinceridade 1.416 0,35 

Neblina 6.468 4,66 

Cajurú 7.200 2,69 

Gafanhoto 14.000 6,68 

Marmelos 4.000 2,74 

Joasal 8.400 5,2 

Paciência 4.080 2,36 

Piau 18.012 13,53 

 (continua) 
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 (conclusão) 

Lote Sublote  UHE Potência  
Instalada  

Garantia  
Física RBO R$/anual GAG R$/anual  

LOTE D 

D4 

Peti 9.400 6,18 

  
Dona Rita 2.408 1,03 

Tronqueiras 8.500 3,39 

Martins 7.700 1,84 

D3 Camargos 46.000 21 17.348.433,56 13.132.383,57 

D2 
*Salto Grande 102 75 

77.981.252,92 45.691.832,29 
Itutinga 52.000 28 

D1 Três Marias 396 239 173.199.209,45 71.689.455,04 

LOTE E 
E2 Ilha de Solteira 3.444.000 1731,5 1.227.862.556,44 381.960.486,05 

E1 Jupiá 1.551.200 886 606.151.422,77 165.062.953,42 

 
FONTE: Adaptado de ANEEL (2015). 

 

O cálculo do DGFTJKEFHJK e MGFTJKEFHJK  , nos Cenários 1 e 2, é apresentado na 

TABELA 3, resultante da aplicação das equações (4) e (5) onde a inserção cotas de 

garantia física provenientes do Leilão ANEEL nº 12/2015 foi feita por sublote, em virtude 

da sistemática do leilão que só permitia, no mínimo, lances por sublote. 

 
TABELA 3 – CÁLCULO MNOVAS cotas E PNOVAS cotas  

Sublote VJHaLFb 9 cYPKLGJ ∗ defg
G

L=U
∗ g, hi 9(cQc + VjW)

G

L=U
 9(cQc)

G

L=U
 

- 

7,03% 

24.966,0 5.792.970,07 2.950.620,12 

B1 907.098,00 130.865.794,29 45.961.331,11 

B2 253.571,34 43.696.795,10 18.696.796,94 

- 360.675,48 72.753.550,01 31.316.509,04 

D4 476.600,94 104.709.560,66 50.396.880,54 

(continua) 
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(conclusão) 

Sublote VJHaLFb 9 cYPKLGJ ∗ defg
G

L=U
∗ g, hi 9(cQc + VjW)

G

L=U
 9(cQc)

G

L=U
 

D3 

7,03% 

174.762,00 30.480.817,13 13.132.383,57 

D2 857.166,00 123.673.085,21 45.691.832,29 

D1 1.988.958,00 244.888.664,49 71.689.455,04 

E2 14.409.543,00 1.609.823.042,49 381.960.486,05 

E1 7.373.292,00 771.214.376,19 165.062.953,42 

DGFTJKEFHJK 1.888.402,83 

MGFTJKEFHJK 
Cenário (1)  

116,97 

MGFTJKEFHJK 
Cenário (2)  

30,82 

 
FONTE: O Autor (2016). 

 

A tarifa de compra de energia da Copel Distribuição S/A, foi retirada da Resolução 

Homologatória ANEEL nº 1.897, de 16 de junho de 2015, que estabelece as faturas 

vigentes para o período de 29/06/2015 a 28/06/2016, mais especificamente da Nota 

Técnica n° 0142/2015-SGT/ANEEL. 

A composição da tarifa de compra de energia e seus respectivos contratos estão 

demonstrados na TABELA 4. 

 
TABELA 4 – TARIFA DE COMPRA DE ENERGIA DA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 

Contratos Montante 
Contratado (MWh) 

Montante 
Considerado 

(MWh) 

Tarifa 
(R$/MWh) Despesa (R$) 

AMBI ENTE REGULADO - 
CCEAR 15.619.862,20 14.735.086,60 214,10 3.154.406.799,60 

2º LEE 2008-08 266.591,60 251.490,70 144,10 36.230.570,60 

2º LEE 2008-08 (MCSD) 753,90 711,20 144,10 102.459,90 

4º LEE 2009-08 393.129,90 370.861,30 161,20 59.799.617,00 

4º LEE 2009-08 (MCSD) 2.241,60 2.114,70 161,20 340.977,40 

(continua) 
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(continuação) 

Contratos Montante 
Contratado (MWh) 

Montante 
Considerado 

(MWh) 

Tarifa 
(R$/MWh) Despesa (R$) 

12º LEE 2014 18M/ Nova 
regra de atualização 

14.032,30 13.237,50 175,80 2.326.947,20 

12º LEE 2014 36M/ Nova 
regra de atualização 

1.431.884,50 1.350.776,50 159,60 215.584.691,00 

13º LEE 2014-05 DISP 957.879,80 903.621,40 317,00 286.469.245,10 

13º LEE 2014-05 QTD/ Regra 
esp. do 13º LEE 

2.450.506,50 2.311.699,30 292,90 677.184.117,70 

14ºLEE A-1 A-1 2015-03 
DISP 

116.664,90 110.056,50 250,50 27.563.759,60 

14ºLEE A-1 A-1 2015-03 
QTD/ Nova regra de 
atualização 

152.096,50 143.481,10 201,00 28.839.706,10 

1º LEN A-3 2008-15 T 224.477,40 211.762,00 246,20 52.139.957,80 

1º LEN - -PIE A-3 2008-15 T -4.024,50 -3.796,50 246,20 -934.780,20 

1º LEN  redução COCAL A-3 
2008-15 T 

-3.089,90 -2.914,90 246,20 -717.703,40 

1º LEN A-3 2008-30 H 32.143,70 30.322,90 180,10 5.459.901,00 

4º LEN A-3 2010-15 T 135.664,60 127.980,00 274,40 35.116.042,70 

6º LEN A-3 2011-15 T 86.875,00 81.954,00 260,00 21.307.258,30 

8º LEN A-3 2012-15 T 1.295,60 1.222,20 181,30 221.574,20 

8º LEN A-3 2012-30 H 129,60 122,20 206,40 25.220,60 

17º LEN A-3 2016-20 DIS/ 
Nova regra de atualização 

127.514,90 120.291,90 132,40 15.926.984,00 

1º LEN A-4 2009-15 T 365.299,10 344.607,00 249,40 85.953.917,80 

1º LEN - -PIE A-4 2009-15 T -6.223,20 -5.870,60 249,40 -1.464.291,70 

1º LEN  redução COCAL A-4 
2009-15 T 

-3.877,00 -3.657,40 249,40 -912.253,70 

1º LEN A-4 2009-30 H 31.732,70 29.935,20 192,40 5.759.504,60 

1º LEN A-5 2010-15 T 571.039,80 538.693,60 225,60 121.507.587,00 

1º LEN A-5 2010-30 H 619.010,70 583.947,30 193,70 113.098.089,90 

1º Nova - Retirada Porto G A-
5 2010-30 H 

-5.241,50 -4.944,60 193,70 -957.659,90 

3º LEN A-5 2011-15 T 476.250,20 449.273,30 246,70 110.848.168,90 

3º LEN A-5 2011-30 H 506.516,50 477.825,30 198,80 95.010.999,20 

5º LEN A-5 2012-15 T 1.013.456,70 956.050,10 249,70 238.684.746,60 

5º LEN A-5 2012-30 H 467.684,80 441.193,10 204,10 90.032.121,40 

7º LEN A-5 2013-15 T 1.431.371,10 1.350.292,10 264,80 357.521.511,10 
7º LEN - CFLO A-5 2013-15 
T 122.183,30 115.262,30 264,80 30.518.400,30 

(continua) 
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(conclusão) 

Contratos Montante 
Contratado (MWh) 

Montante 
Considerado 

(MWh) 

Tarifa 
(R$/MWh) Despesa (R$) 

18º LA S P06M-2015/ Nova 
regra de atualização 

215.987,80 203.753,30 385,90 78.622.297,30 

Madeira Santo Antônio 687.033,20 648.116,70 123,20 79.877.410,00 

Estruturante Santo Antônio 502.483,70 474.020,90 123,20 58.420.900,40 

Madeira Jirau 1.379.565,20 1.301.420,70 108,40 141.075.195,70 

Madeira - CFLO Jirau 39.377,50 37.146,90 108,40 4.026.763,20 

Madeira Jirau 851.633,70 803.393,50 108,40 87.088.591,00 

Madeira - CFLO Jirau 38.564,40 36.379,90 108,40 3.943.618,50 
Madeira - CFLO Jirau - 
MCSD -36.181,30 -34.131,80 108,40 -3.699.921,90 

Estruturante Jirau - MCSD -31.165,60 -29.400,30 108,40 -3.187.017,00 

Estruturante Jirau - MCSD -3.407,20 -3.214,20 108,40 -348.425,70 

Bilaterais 1.186.104,00 1.118.918,00 205,30 229.747.891,80 

ELEJOR - CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO RIO 
JORDÃO S.A. 

1.186.104,00 1.118.918,00 205,30 229.747.891,80 

Energia Base 13.134.087,40 12.423.439,40 136,90 1.701.132.508,00 

Cota Angra I/Angra II 1.050.618,90 991.107,40 162,10 160.648.594,10 

Cotas Lei n º 12783/2013 5.861.824,80 5.529.786,10 33,30 184.363.067,30 

Itaipu (tirando as perdas) 5.633.362,80 5.314.265,10 255,20 1.356.120.846,50 

PROINFA 588.280,90 588.280,90 - - 

Total 29.940.053,70 28.277.444,10 179,80 5.085.287.199,40 
 

FONTE: ANEEL (2015) 

 

Aplicando-se o cálculo da equação (6), para cálculo da @AB, obtêm-se os valores 

simulados para as tarifas de compra de energia da Copel Distribuição S/A para os 

Cenários 1 e 2, demonstrados na TABELA 5: 

 
TABELA 5 – CÁLCULO TCE NOS CENÁRIOS 1 E 2 

CCEARS e contratos bilaterais 9 DEFGHIJHFK

G

L=U
 9 MEFGHIJHFK

G

L=U
 9 DEFGHIJHFK ∗ MEFGHIJHFK

G

L=U
 

2º LEE 2008-08 251.490,70 144,10 36.239.809,87 
2º LEE 2008-08 (MCSD) 711,20 144,10 102.483,92 
4º LEE 2009-08 370.861,30 161,20 59.782.841,56 
4º LEE 2009-08 (MCSD) 2.114,70 161,20 340.889,64 
12º LEE 2014 18M/ Nova regra de atualização 13.237,50 175,80 2.327.152,50 

(continua) 
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(continuação) 

CCEARS e contratos bilaterais 9 DEFGHIJHFK

G

L=U
 9 MEFGHIJHFK

G

L=U
 9 DEFGHIJHFK ∗ MEFGHIJHFK

G

L=U
 

12º LEE 2014 36M/ Nova regra de atualização 1.350.776,50 159,60 215.583.929,40 
13º LEE 2014-05 DISP 903.621,40 317,00 286.447.983,80 
13º LEE 2014-05 QTD/ Regra esp. do 13º LEE 2.311.699,30 292,90 677.096.724,97 
14ºLEE A-1 A-1 2015-03 DISP 110.056,50 250,50 27.569.153,25 
14ºLEE A-1 A-1 2015-03 QTD/ Nova regra de 
atualização 

143.481,10 201,00 
28.839.701,10 

1º LEN A-3 2008-15 T 211.762,00 246,20 52.135.804,40 
1º LEN - -PIE A-3 2008-15 T -3.796,50 246,20 -934.698,30 
1º LEN  redução COCAL A-3 2008-15 T -2.914,90 246,20 -717.648,38 
1º LEN A-3 2008-30 H 30.322,90 180,10 5.461.154,29 
4º LEN A-3 2010-15 T 127.980,00 274,40 35.117.712,00 
6º LEN A-3 2011-15 T 81.954,00 260,00 21.308.040,00 
8º LEN A-3 2012-15 T 1.222,20 181,30 221.584,86 
8º LEN A-3 2012-30 H 122,20 206,40 25.222,08 
17º LEN A-3 2016-20 DIS/ Nova regra de 
atualização 

120.291,90 132,40 
15.926.647,56 

1º LEN A-4 2009-15 T 344.607,00 249,40 85.944.985,80 
1º LEN - -PIE A-4 2009-15 T -5.870,60 249,40 -1.464.127,64 
1º LEN  redução COCAL A-4 2009-15 T -3.657,40 249,40 -912.155,56 
1º LEN A-4 2009-30 H 29.935,20 192,40 5.759.532,48 
1º LEN A-5 2010-15 T 538.693,60 225,60 121.529.276,16 
1º LEN A-5 2010-30 H 583.947,30 193,70 113.110.592,01 
1º Nova - Retirada Porto G A-5 2010-30 H -4.944,60 193,70 -957.769,02 
3º LEN A-5 2011-15 T 449.273,30 246,70 110.835.723,11 
3º LEN A-5 2011-30 H 477.825,30 198,80 94.991.669,64 
5º LEN A-5 2012-15 T 956.050,10 249,70 238.725.709,97 
5º LEN A-5 2012-30 H 441.193,10 204,10 90.047.511,71 
7º LEN A-5 2013-15 T 1.350.292,10 264,80 357.557.348,08 
7º LEN - CFLO A-5 2013-15 T 115.262,30 264,80 30.521.457,04 
18º LA S P06M-2015/ Nova regra de 
atualização 

203.753,30 385,90 
78.628.398,47 

Madeira Santo Antônio 648.116,70 123,20 79.847.977,44 
Estruturante Santo Antônio 474.020,90 123,20 58.399.374,88 
Madeira Jirau 1.301.420,70 108,40 141.074.003,88 
Madeira - CFLO Jirau 37.146,90 108,40 4.026.723,96 
Madeira Jirau 803.393,50 108,40 87.087.855,40 
Madeira - CFLO Jirau 36.379,90 108,40 3.943.581,16 
Madeira - CFLO Jirau - MCSD -34.131,80 108,40 -3.699.887,12 
Estruturante Jirau - MCSD -29.400,30 108,40 -3.186.992,52 
Estruturante Jirau - MCSD -3.214,20 108,40 -348.419,28 
ELEJOR - CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A. 1.118.918,00 205,30 229.713.865,40 

Cota Angra I/Angra II DQGRIJ MQGRIJ DQGRIJ ∗ MQGRIJ 
991.107,40 162,10 160.658.509,54 

Cotas Lei n º 12783/2013 
(renovação antecipada) 

DEFHJK MEFHJK DEFHJK ∗ MEFHJK 

5.529.786,10 33,30 184.141.877,13 
(continua) 
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(conclusão) 

Itaipu (tirando as perdas) 
DNHJLOP MNHJLOP DNHJLOP ∗ MNHJLOP 

5.314.265,10 255,20 1.356.200.453,52 
PROINFA 588.280,90 -   
Cenário 1 
(base) 

DGFTJKEFHJK MGFTJKEFHJK DGFTJKEFHJK ∗ MGFTJKEFHJK 

1.888.402,83 116,97 220.885.593,54 
Cenário 2 
(base) 

DGFTJKEFHJK MGFTJKEFHJK DGFTJKEFHJK ∗ MGFTJKEFHJK 

1.888.402,83 30,82 58.204.969,58 
@AB 

Cenário 1 
(resultado) 

175,89 

@AB 

Cenário 2 
(resultado) 

170,50 

 
FONTE: O Autor (2016). 

 
 

Com os resultados apresentados na TABELA 5 acima se têm a projeção das 

tarifas de compra de energia da Copel Distribuição S/A com a inserção das novas cotas 

de garantia física nos Cenários 1 e 2, restando agora o desenvolvimento das análises 

comparativas. 

 
 

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A inserção das novas cotas de garantia física, provenientes do Leilão ANEEL nº 

12/2015, na tarifa de compra de energia da Copel Distribuição S/A, apresentou resultados 

distintos para os Cenários 1 e 2, esta diferença é justificada pela diferença entre a 

concepção inicial da MP 579 e na nova mudança estabelecida pela MP 688. 

O Cenário 1, apresentou @AB de R$ 175,89/MWh ante ao valor anterior calculado 

pela ANEEL de R$ 179,80/MWh, o que representa uma variação de apenas -2,17% na 

tarifa de compra de energia da Copel Distribuição S/A. 

Esta queda pode ser considerada relativamente baixa e está relacionada 

principalmente ao pagamento do RBO pelas distribuidoras que foi instituído pela MP 688, 

em que não se identifica qualquer tipo benefício direto do seu pagamento para os 

consumidores cativos, resultando na captação de recursos financeiros para a União que 

aparentemente se apresenta de forma a penalizante à modicidade tarifária. 
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O estabelecimento do RBO ainda acabou por elevar o valor pago pelas cotas no 

Cenário 2, de R$ 30,92/MWh, para R$ 116,97/MWh no Cenário 1.  

Por outro lado, no Cenário 1, se verifica que os efeitos adjacentes no mercado, 

tendem a ser mitigados, visto que se manteve uma estrutura tarifária muito próxima à 

praticada anteriormente. 

Já o Cenário 2, apresentou @AB de R$ 170,50/MWh, apresentando uma variação 

de -5,17% na tarifa de compra de energia da Copel Distribuição S/A em relação ao valor 

calculado pela ANEEL. Neste cenário se identifica a propensão de queda acentuada na 

tarifa, caso o mesmo tivesse sido mantido pelo governo.  

A FIGURA 15 mostra a diferença entre os preços da tarifa atual de compra de 

energia da Copel Distribuição S/A e as simuladas nos Cenários 1 e 2. 

 
FIGURA 15 – COMPARATIVO TARIFA ATUAL E CENÁRIOS 1 E 2  

 

 
FONTE: O Autor (2016). 

 

 A FIGURA 16 compara a aquisição da mesma quantidade de energia das cotas 

inseridas do Leilão ANEEL nº 12/2015, de 1.888.402,83 MWh, ao preço médio da tarifa 

atual de compra de energia da Copel Distribuição S/A, de R$ 179,80/MWh e dos valores 

auferidos nos Cenários 1 e 2. 
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FIGURA 16 – COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA PELA TARIFA ATUAL E PELOS 
CENÁRIOS 1 E 2  

 

FONTE: O Autor (2016). 
 

Como pode ser observado na FIGURA 16, o estabelecimento pelo governo do 

Cenário 1 em detrimento ao Cenário 2 gera uma despesa anual extra de cerca de R$ 

162.680.623,96/ano para a Copel Distribuição S/A, em que se evidencia que o custo 

estimado para as cotas de garantia física à época da publicação da MP 579 já não deve 

ser considerado como referência para as novas cotas de garantia física, a MP 688, levou 

esses custos para outro patamar bem mais elevado. 

Esta reversão dos valores das cotas, aparentemente, trará danos aos 

consumidores cativos, dado o valor do pagamento extra a ser realizado pela Copel 

Distribuição S/A somente no ano de 2016 demonstrado na FIGURA 16. 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DOS IMPACTOS NA ESTRATÉGIA DE VENDA DE ENERGIA  

 

Para analisar os impactos na estratégia de venda de energia dos geradores, é 

necessário um retorno pela linha do tempo que contemple o período da publicação da 

MP 579 e passando pela MP 688 até o cenário atual, utilizando-se dos resultados obtidos 

na seção anterior. 
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A FIGURA 17 ilustra a linha do tempo dos acontecimentos importantes para a 

análise a ser desenvolvida: 

 

FIGURA 17 – LINHA DO TEMPO DAS ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS  
 

FONTE: O Autor (2016). 
 

5.2.1 Análise pós MP 579 

 

À época da publicação da MP 579, os valores do GAG, estabelecido para as 

usinas aptas a renovação antecipada, foram estabelecidos pelo MME, através da 

publicação da Portaria nº 578/2012, de 31 de outubro de 2012. 

A TABELA 6 apresentada o resultado consolidado do GAG para as 76 usinas 

alçadas pela MP 579, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

– IPCA da sua data de publicação até dezembro de 2015, convertidos aplicando-se a 

equação (2) para poder-se ter uma base comparativa em R$/MWh. O resultado da 

conversão individual por usina, pode ser consultado no APÊNDICE 1. 

Ressalta-se que posteriormente a ANEEL revisou as os valores das cotas de 

garantia física de usinas constantes no APÊNDICE 1 que optaram pela renovação 

antecipada, mediante a autorização de ampliações e melhorias, concedidas mediante 

análise individual de cada uma das usinas. Em virtude da análise individual destas 

revisões pela agência não foi possível o levantamento destes dados neste trabalho. 
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TABELA 6 – GAG USINAS ALÇADAS PELA MP 579 
 

 Potência 
(MW) 

Garantia 
Física 

(MW médios)  

9 �����������

ef

U
 

(R$/MWh) 
Média - - 12,24 
Total 22.580,25 12.099,60 - 

 
FONTE: O Autor (2016). 

 

Como pode ser observado na TABELA 6 e no APÊNDICE 1, exceto no caso das 

pequenas usinas, uma vez que seu custo maior de operação se justifica em função da 

dificuldade de obtenção de ganho de escala na operação e manutenção. A remuneração 

proposta estava bem abaixo dos valores praticados anteriormente nos leilões de energia 

existente até então, conforme demonstrado na TABELA 7, onde os resultados foram 

atualizados pelo IPCA também até dezembro de 2015. 

 

TABELA 7 – RESULTADO DOS LEILÕES DE ENERGIA EXISTENTE 

Leilão Data 
Energia  

contratada 
(MWh) 

Energia  
contratada 
(MW médio)  

Montante  
negociado 

(R$ milhões)  

Preço  
médio 

(R$/MWh) 
1º LEE 07/12/2004 1.192.737.024 17.008,00 138.299,60 115,95 

2º LEE 02/04/2005 92.919.600 1.325,00 14.090,49 151,64 

3º LEE 11/10/2005 2.683.008 102 302,0558196 112,58 

4º LEE 11/10/2005 81.769.248 1.166,00 13.879,36 169,74 

5º LEE 14/12/2006 14.306.112 204 2.574,63 179,97 

6º LEE 06/12/2007   
Sem 

negociação     

7º LEE 28/11/2008   Cancelado     

8º LEE 30/11/2009 3.681.216 84 544,1690743 147,82 

9º LEE 10/12/2010 2.577.792 98 380,6862946 147,68 

10º LEE 30/11/2011 5.129.280 195 544,3036003 106,12 

11º LEE 20/06/2013   
Sem 

negociação     

12º LEE 17/12/2013 37.316.306 2.571,00 7.321,20 196,19 

13º LEE 30/04/2014 101.692.338 2.046,00 31.241,38 307,21 

14º LEE 05/12/2014 16.361.088 622 3.614,95 220,95 

15º LEE 11/12/2015 47.018.016 1.954 6.948,08 147,77 

TOTAL   1.598.191.028 27.375 219.741  - 

FONTE: Adaptado de CCEE (2016). 
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Deve-se utilizar, principalmente, como referência da TABELA 7, para fins de 

comparação, o resultado do 1º Leilão de Energia Existente que este leiloou produtos 

provenientes de empreendimentos existentes com início de fornecimento nos anos de 

2005, 2006 e 2007, com duração de oito (8) anos e término, respectivamente, nos anos 

de 2012, 2013 e 2014, em que o vencimento destes contratos contribuiu na elaboração 

da solução adotada pela MP 579. 

A inserção dessas cotas de garantia física na tarifa de compra de energia das 

distribuidoras com custos razoavelmente inferiores aos praticados anteriormente nos 

leilões de energia existente, abria então a possibilidade queda de preço das tarifas de 

compra de energia das distribuidoras. Essa queda, por sua vez, poderia elevar os custos 

transacionais na estratégia de venda de energia dos geradores, à medida que essas 

tarifas são utilizadas como referência de preço para os contratos de longo prazo no ACL.  

A manutenção desta condição foi simulada neste trabalho, através do Cenário 2, 

que utilizou os mesmos moldes estabelecidos inicialmente pela MP 579, onde com a 

inserção de cotas de garantia física, provenientes de usinas do Leilão ANEEL nº 12/2015 

que totalizam 5.526.420 kW de potência instalada, cerca de 3,8% da capacidade 

instalada do SIN, gera uma queda de 5,17% na tarifa de compra de energia da Copel 

Distribuição S/A. 

Neste cenário se identifica uma projeção que tinha potencial para causar uma 

queda relevante nas tarifas de compra de energia das distribuidoras, pois a medida que 

outras concessões fossem chegando ao seu fim, estas seriam também transformadas 

em cotas de garantia física e eventualmente com ciclos de redução da ordem de 5%, em 

um médio intervalo de tempo, as tarifas de compra de energia poderiam alcançar 

números significativamente baixos. 

Diante destes fatos, caso o Cenário 2 fosse mantido, as tarifas de compra de 

energia das distribuidoras apresentariam uma queda significativa para os próximos anos, 

e, como esta é referência para precificação dos contratos de longo prazo no ACL, a 

estratégia de venda de energia dos geradores sofreria os impactos da redução. Pois no 

momento de estabelecer novos contratos de longo prazo no ACL, estes seriam firmados 
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a preços mais baixos já considerando a queda na tarifa de compra de energia da 

distribuidora a qual o consumidor está conectado. 

 

5.2.2 Análise pós MP 688 

 

A contemplação da instituição da MP 688, simulada através Cenário 1 (atual), 

resultou em uma queda de 2,17% na tarifa de compra de energia da Copel Distribuição 

S/A diante da inserção das mesmas usinas citadas anteriormente. 

Um fato a se considerar no Cenário 1 é que o custo das cotas de garantia física 

para as distribuidoras, de R$ 116,97/MWh é bem próximo ao praticado anteriormente nos 

leilões de energia existente relacionados na TABELA 7. 

A FIGURA 18 demonstra o comparativo do custo de aquisição de energia pelas 

distribuidoras, comparando valor das cotas inicialmente estabelecido pela MP 579, os 

simulados nos Cenários 1 e 2 e o valor do 1º Leilão de Energia Existente. 

 

FIGURA 18 – COMPARATIVO DE CUSTO DAS COTAS E DA ENERGIA DO 1º LEE  

FONTE: O Autor (2016). 
 

Como pode ser observado na FIGURA 18 as cotas de garantia física no Cenário 

1 (MP 688) chegou a um valor bem próximo ao praticado no 1º Leilão de Energia 
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Existente, realizado anteriormente a publicação das medidas. Este fato representa uma 

espécie de retrocesso tarifário a condição anterior a publicação da MP 579. 

Com a inserção de cotas de garantia física a preços próximos das condições 

tarifárias anteriores a publicação da MP 579, não há maior propensão de queda nas 

tarifas de compra de energia das distribuidoras, não resultando mais na elevação dos 

custos transacionais no estabelecimento de contratos de longo prazo no ACL pelos 

geradores. 

Diante desta condição, pode-se então afirmar que os custos transacionais para 

venda de energia no ACL, na estratégia dos geradores, foram inicialmente impactados 

com a proposta inicial da MP 579, dado que neste caso a simulação apresentou 

propensão de queda acentuada, e depois com a MP 688, antes de a queda acentuada 

se concretizar é imposta uma nova vertente que impede seu avanço e praticamente os 

faz voltar a condição inicial, ou seja, quando não há elevação dos custos transacionais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A abertura da maioria dos mercados de energia elétrica em meados da década 

de 90 serviu como de base para a estruturação das reformas nos setores elétricos no 

mundo, no entanto, a maior participação do setor privado exigiu que os países criassem 

uma regulação que ao mesmo tempo que atendesse o interesse público, fomentasse a 

competitividade. Conseguir manter a harmonia entre estes dois objetivos conflitantes 

tornou-se um desafio presente hoje em praticamente todos os sistemas do mundo. 

No Brasil, a principal conquista do novo modelo do SEB foi estabelecer uma 

relativa estabilidade regulatória, pós a traumática crise do racionamento em 2001. O 

modelo de competitividade adotado dá sinais que ainda precisa de maior estabilidade 

regulatória para fornecer elementos favoráveis a competitividade. 

A modificação efetuada pela MP 579 é um exemplo desta necessidade, em que 

apesar da intenção inicial de se estabelecer preços módicos às usinas consideradas 

amortizadas levando a contratação destas exclusivamente ao ACR, a medida não 

considerou os efeitos adjacentes de mercado. 

A estratégia de venda de energia para os geradores desenvolvida, apesar de 

adotar uma linha determinística, excluindo neste caso processos estocásticos que podem 

ser aplicados a uma otimização da liquidação da energia a PLD, por exemplo, conseguiu 

apresentar de maneira satisfatória a relevância do estudo por parte dos geradores da 

inserção de cotas de garantia física nas tarifas de compra de energia das distribuidoras. 

O método desenvolvido para cálculo das tarifas considerando a inserção das 

novas cotas de garantia física se mostrou eficiente para a análise determinística adotada 

neste trabalho. Algo que pode ser aprimorado com uma abordagem mais aprofundada é 

a análise dos demais custos associados as cotas de garantia física, o que pode contribuir 

para representação ainda mais realista do custo efetivo das cotas de garantia física para 

as distribuidoras. 

O que se observou no final deste trabalho em relação às tarifas das distribuidoras, 

pós implementação das MPs 579 e 688, com a aplicação do estudo caso às tarifas Copel 

Distribuição S/A é uma espécie de retrocesso tarifário que vai contra a concepção inicial 

do novo modelo do SEB, em que a mudança estabelecida pela MP 688 representará um 



85 

 

custo adicional, somente em 2016, de cerca de R$ 162.680.623,96 para a Copel 

Distribuição S/A, que por sua vez pesará sob os consumidores cativos.  

A mudança inicial promovida pela MP 579 indicava que a inserção de cotas de 

garantia física teria um efeito potencial de queda nas tarifas de compra de energia das 

distribuidoras, no entanto, o acréscimo do custo do RBO instituído pela MP 688 levou as 

cotas de garantia física, a nível de custo para as distribuidoras, a valores próximos aos 

praticados anteriormente nos leilões de energia existente. 

O preocupante desta constatação é a falta de direcionamento desta medida à 

modicidade tarifária. As usinas vincendas, cujo o investimento é considerado já 

amortizado, apresentam custo de operação e manutenção mais baixo em relação às 

usinas novas, no entanto, o custo final adicionado do RBO para os consumidores cativos 

implica em uma perda financeira, em que, pelo menos na elaboração deste trabalho, não 

foi encontrado evidência de associação do uso do valor pago pela bonificação da outorga 

com qualquer área do SEB. 

Em relação ao objetivo principal deste trabalho, inicialmente à sua elaboração 

espera-se que as medidas estabelecidas pela MP 579 causassem uma baixa significativa 

nas tarifas de compra de energia das distribuidoras, o que por consequência levaria essa 

variação aos novos contratos de longo prazo firmados no ACL pelos geradores, 

resultando em redução de receita na estratégia de venda de energia definida pelos 

geradores que consideraram vendas no ACL. 

Mas a MP 579 já começou a apresentar sinal de desgaste quando em 2014, a 

ANEEL reconheceu que investimentos em melhorias e ampliações que foram e seriam 

implementados, nas usinas que optaram pela renovação antecipada oferecida pela 

medida, deviam ser incorporados aos valores do GAG calculados pelo MME em 2012 e 

que contemplava apenas custos de operação e manutenção. 

Em recente mudança regulatória com a MP 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. 
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O enfrentamento futuro de problemas como este, passa pelo estabelecimento de 

soluções das quais o país se encontra distante neste momento: regras claras e estáveis. 

Não se pode imaginar que alterações em um sistema como o SEB se deem mediante o 

estabelecimento de medidas provisórias, que têm validade provisória de apenas sessenta 

dias, para o posterirormente serem convertidas em lei. Fica evidente a ausência de 

espaço temporal adequado à discussão com os agentes envolvidos, que pode trazer 

como consequência uma regulação que não consiga trazer equidade aos agentes. 

Medidas postas, cabe agora a discussão ao SEB sobre o direcionamento das 

alterações recentes à modicidade tarifária que acabara prejudicada desta vez. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Trabalhos futuros poderiam, como sugestão, implementar processos 

estocásticos para aperfeiçoar a estratégia de venda de energia desenvolvida neste 

trabalho. Ainda poderia se utilizar destes processos para determinar um nível seguro de 

energia para vender no mercado de curto prazo através do PLD, por exemplo. 

Como este trabalho promoveu uma análise determinística sobre os custos das 

cotas de garantia física, excluindo desta análise custos com subjetividade ou incerteza 

de precificação, trabalhos futuros podem considerar uma análise mais aprofundada 

destes demais custos associados às cotas de garantia física, de modo a contribuir para 

uma representação ainda mais realista do custo efetivo das cotas de garantia física para 

as distribuidoras. 

Como última sugestão, este trabalho poderia ser continuado com a exploração 

de uma discussão de como o SEB deve conciliar futuramente a existência de 

empreendimentos amortizados, como no caso da MP 579, e de novos com ativo a ser 

remunerado, sem que haja prejuízos diretos ou indiretos aos demais agentes de 

mercado. 
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ANEXO 1 – HISTÓRICO DO SEB 

 

A energia elétrica no Brasil inicia-se em 1879, quando Dom Pedro II autorizou 

Thomaz Edison a inserir no país aparelhos para iluminação pública. O serviço prestado 

na época era raro, pois abrangia desde a geração até toda a distribuição. 

Até meados da década de 1940, a indústria elétrica no Brasil era explorada, 

majoritariamente, por empresas privadas estrangeiras, com destaque para as empresas 

Light, de origem canadense, e a Ampforp, de origem norte-americana. 

Esse período é marcado pela ausência de legislação específica até promulgação 

do Código das Águas e da Constituição de 1934, quando a União passou a centralizar a 

outorga de todas as fases da indústria de energia elétrica: geração, transmissão e 

distribuição. Daí em diante, o Estado passou a ser, além de regulador, um Estado 

empreendedor. 

A partir da década de 1950, em virtude da forte pressão para o aumento na oferta 

e na distribuição de eletricidade, o Estado começa a assumir a setor de energia elétrica 

como estratégico ao país e ao desenvolvimento urbano-industrial (LEME, 2009, p. 99).  

Com isso toma-se forma a criação do sistema elétrico verticalizado majoritariamente 

estatal com estrutura federal, estadual e minoritariamente municipal. 

 

No âmbito da política tarifária, o regime de serviço pelo custo assumiu novos 
contornos no início da década de 1970. Foi garantida a remuneração de 10% a 
12% e instituída a equalização tarifária para as concessionárias de serviço 
público de energia elétrica. A equalização das tarifas consistia no ajuste da 
remuneração das concessionárias, por meio da transferência de recursos 
excedentes de empresas superavitárias para deficitárias (TOLMASQUIM, 2015, 
p. 5). 
 

O modelo de monopólio estatal prevaleceu até o começo da década de 1990 

quando são alteradas as leis de concessões e dá-se início a uma ampla reforma no setor 

elétrico nacional com maior participação do setor privado, tendo como principais objetivos 

atingir as metas de expansão e eficiência, dado que o modelo estatal se mostrava 

insustentável e ineficiente frente as novas demandas econômicas e sociais do país. 

A preparação para reforma iniciou-se com a instituição do Plano Nacional de 

Desestatização (PND) através da publicação da Lei nº 8.031/1990. O PND preparou a 
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base para a privatização das empresas de energia elétrica. O passo seguinte foi em 1995 

com a publicação da Lei Geral das Concessões através da Medida Provisória nº 

890/1995, posteriormente convertida em Lei nº 9.074/1995, onde foi criada a figura do 

produtor independente de energia elétrica e do consumidor livre. 

Paralelamente a essas medidas, deu-se início ao processo de privatização no 

setor elétrico, com o incentivo do governo federal à privatização das distribuidoras 

estaduais (TOLMASQUIM, 2015, p. 8). O governo federal ainda disponibilizou, através 

do BNDES, uma linha de crédito para antecipação dos recursos financeiros aos Estados 

por conta das receitas que seriam obtidas nos leilões, após aprovação do plano de 

privatização pelos respectivos estados. 

Em 1996 o governo contratou, através da Eletrobrás, o consórcio Coopers & 

Lybrand (C&L), o mesmo que participou do desenho do novo modelo setorial da 

Inglaterra, para desenhar um novo modelo para o SEB baseado nas experiências 

internacionais. 

Essa modelagem era necessária para privatização dos ativos de geração e 

estimular a expansão da oferta com investimento privado em projetos de geração.  

 

A regulação a ser estabelecida tinha como premissa a competição onde possível 
(geração e comercialização) e a regulação onde não fosse possível (transmissão 
e distribuição). Dessa forma, o ponto fulcral da reforma seria a livre 
comercialização de energia elétrica no âmbito do Sistema Interligado Nacional – 
SIN, já que se considerava possível a competição entre agentes no segmento de 
geração e comercialização, ao contrário do que ocorria na transmissão e 
distribuição, consideradas monopólios naturais (TOLMASQUIM, 2015, p. 9). 
 

O projeto elaborado com a consultoria da C&L ficou conhecido com RE-SEB, 

onde o relatório final apresentado em 1997 apresentava as seguintes recomendações 

principais: 

• Livre comercialização da energia elétrica no SIN; 

• Estabelecimento de “contratos iniciais” para suportar os contratos de modelos 

anteriores; 

• Criação do Mercado Atacadista de Energia – MAE, para operacionalizar as 

operações de compra e venda de energia; 
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• Desveriticalização dos ativos de geração, transmissão e distribuição para 

segmentação do uso do sistema e da contratação de energia; 

• Criação de um Operador Independente do Sistemas; 

• Organização para atividades de planejamento e monitoramento. 

O que aconteceu após o relatório do RE-SEB foi uma série de divergências 

acerca do funcionamento do mercado, que não atingira os níveis esperados de 

competitividade, principalmente por causa de discordâncias na transição entre os 

modelos e sobre a organização das atividades. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) foi criada em 1996 através da 

Lei nº 9.427/1996, mas sua operacionalização só ocorreu com a publicação do Decreto 

nº 2.335/1997, e é criada para exercer a função de regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, de acordo com as 

políticas e diretrizes do governo federal. 

Já em 1998 é criado, através da Lei nº 9.648/1998, o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS) com a função de coordenar a operação do Sistema Interligado 

Nacional (SIN). 

 

A maior parte da energia continuaria a ser negociada através de contratos 
bilaterais, a fim de reduzir a volatilidade do preço de mercado. Isso, contudo, 
inibia a competição, dada a possibilidade de self-dealing. Ademais, seriam 
necessários contratos de longo prazo entre PIES e distribuidoras ou 
consumidores livres para viabilizar novos projetos de geração. Estimava-se que 
o mercado à vista atingiria 10% a 15% do MAE (PIRES, 1998, p. 44). 

 

A maioria das empresas de distribuição foi privatizada, porém o mesmo não 

ocorreu com as empresas de geração. Apesar de os governos federais e municipais 

iniciarem a privatização das geradoras em 1998, a grande maioria, cerca de 75% do total 

da capacidade de geração ainda permanece nas mãos dos governos federais e 

estaduais. Diversas razões para este movimento de troca de controle mais concentrado 

na distribuição podem ser encontradas, desde crises financeiras internacionais 

recorrentes na década de 1990 até o desbalanço da oferta e demanda que atingia o setor 

brasileiro, que levou o país ao pior racionamento de energia em 2001 (NERY, 2012). 

Antes mesmo de concluída a implantação do RE-SEB, o modelo de transição já 

apresentava desgaste a nível de competitividade e segurança. A experiência brasileira, 
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na crise do racionamento do ano de 2001, mostrou a necessidade de se modificar a 

estrutura institucional do setor elétrico brasileiro. Em virtude disso, em 2003 é iniciada a 

última grande reforma no modelo do setor elétrico brasileiro que culminou no 

desenvolvimento do novo modelo do setor elétrico que permanece vigente até os dias 

atuais. 
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APÊNDICE 1 – GAG DAS USINAS APTAS À RENOVAÇÃO ANTEC IPADA - MP 579 

 

Contrato 
de 

Concessão  
Resultado nº de Usinas 

Hidrelétricas 
Potência 

(MW) 
Tarifa 

(R$/kW.ano)  

Garantia 
Física 
(MW 

médios) 

GAG 
Estimada  
(R$/MWh) 

006/2004- 
ANEEL 

COMPANHIA 
HIDRO ELÉTRICA 
DO SÃO 
FRANCISCO 

Complexo Paulo 
Afonso (Apolônio 
Sales/Moxotó, 
Paulo Afonso I, 
Paulo Afonso II, 
Paulo Afonso III, 
Paulo Afonso IV) 

4.279,60 29,91667 2.225,03 8,74 

003/2004- 
ANEEL 

COMPANHIA 
ENERGÉTICA DE 
SÃO PAULO - 
CESP 

Complexo Ilha 
Solteira (Ilha 
Solteira, Três 
Irmãos) 

4.251,50 28,62518 1.949,00 9,49 

006/2004- 
ANEEL 

COMPANHIA 
HIDRO ELÉTRICA 
DO SÃO 
FRANCISCO 

Xingó 3.162,00 35,60967 2.139,00 8,00 

003/2004- 
ANEEL 

COMPANHIA 
ENERGÉTICA DE 
SÃO PAULO - 
CESP 

Jupiá (Engenheiro 
Souza Dias) 1.551,20 40,25851 886,00 10,71 

006/2004- 
ANEEL 

COMPANHIA 
HIDRO ELÉTRICA 
DO SÃO 
FRANCISCO 

Luiz Gonzaga 
(Itaparica) 

1.479,60 42,67433 959,00 10,01 

004/2004-
ANEEL 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A. 

Marimbondo 1.440,00 39,21777 726,00 11,82 

004/2004-
ANEEL 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A. 

Furnas 1.216,00 40,60244 598,00 12,55 

004/2004-
ANEEL 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A. 

Estreito (Luiz Carlos 
Barreto de 
Carvalho) 

1.048,00 41,57983 641,00 10,33 

002/2004-
ANEEL 

EMPRESA 
METROPOLITANA 
DE ÁGUAS E 
ENERGIA S.A. - 
EMAE 

Henry Borden 889 102,15853 127,70 108,08 

007/1997-
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Três Marias 396 58,48553 239,00 14,73 

007/1997-
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Volta Grande 380 59,08092 229,00 14,90 

 

(continua) 
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(continuação) 

Contrato 
de 

Concessão  
Resultado nº de Usinas 

Hidrelétricas 
Potência 

(MW) 
Tarifa 

(R$/kW.ano)  

Garantia 
Física 
(MW 

médios) 

GAG 
Estimada  
(R$/MWh) 

004/2004-
ANEEL 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A. 

Corumbá I 375,3 57,59175 209,00 15,72 

004/2004- 
ANEEL 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A. 

Porto Colômbia 319,2 60,93612 185,00 15,98 

45/1999- 
ANEEL 

COPEL 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
S.A. 

Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza 
(Capivari/Cachoeira) 

260 57,1094 109,00 20,70 

006/2004- 
ANEEL 

COMPANHIA 
HIDRO ELÉTRICA 
DO SÃO 
FRANCISCO 

Boa Esperança 237,3 66,7371 143,00 16,83 

004/2004- 
ANEEL 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELÉTRICAS S.A. 

Funil 216 66,58729 89,00 24,56 

25/2000- 
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Jacuí 180 75,04383 123,00 16,69 

25/2000-
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Passo Real 158 65,59124 68,00 23,16 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Salto Grande 102 89,27921 75,00 18,45 

002/2012- 
ANEEL  

CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO 
NORTE DO 
BRASIL 

Coaracy Nunes 76,95 100,2549 62,60 18,73 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Itutinga 52 94,88619 28,00 26,78 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Camargos 46 92,23039 21,00 30,70 

 

(continua) 
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(continuação) 

Contrato 
de 

Concessão  
Resultado nº de Usinas 

Hidrelétricas 
Potência 

(MW) 
Tarifa 

(R$/kW.ano)  

Garantia 
Física 
(MW 

médios) 

GAG 
Estimada  
(R$/MWh) 

25/2000- 
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Canastra 42,5 101,71999 24,00 27,37 

006/2004-
ANEEL 

COMPANHIA 
HIDRO ELÉTRICA 
DO SÃO 
FRANCISCO 

Funil 30 103,71246 10,10 46,81 

011/1999- 
ANEEL 

EMPRESA SANTA 
CRUZ GERAÇÃO 
DE ENERGIA S.A. 

Paranapanema 29,84 113,95863 25,17 20,53 

002/2004- 
ANEEL 

EMPRESA 
METROPOLITANA 
DE ÁGUAS E 
ENERGIA S.A. - 
EMAE 

Porto Góes 24,8 127,8961 11,63 41,44 

55/1999- 
ANEEL 

Celesc Geração 
S.A. 

Palmeiras 24,6 120,87788 16,70 27,06 

002/2004- 
ANEEL 

EMPRESA 
METROPOLITANA 
DE ÁGUAS E 
ENERGIA S.A. - 
EMAE 

Rasgão 22 118,52527 11,84 33,47 

006/2004- 
ANEEL 

COMPANHIA 
HIDRO ELÉTRICA 
DO SÃO 
FRANCISCO 

Pedra 20,01 82,64841 3,74 67,20 

10/1999- 
ANEEL 

COMPANHIA 
LESTE PAULISTA 
DE ENERGIA 

Rio do Peixe 18,06 103,29087 5,34 53,09 

007/1997-
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Piau 18,01 140,93844 13,53 28,51 

55/1999- 
ANEEL 

CELESC 
GERAÇÃO S.A. Bracinho 15 130,44562 8,80 33,79 

003/2006- 
ANEEL 

SOCIBE ENERGIA 
S.A. 

Agro Trafo 14,68 124,59594 6,80 40,88 

062/2000-
ANEEL 

CELG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. 

São Domingos 14,34 129,12653 7,20 39,08 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Gafanhoto 14 127,51929 6,68 40,61 

(continua) 
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(continuação) 

Contrato 
de 

Concessão  
Resultado nº de Usinas 

Hidrelétricas 
Potência 

(MW) 
Tarifa 

(R$/kW.ano)  

Garantia 
Física 
(MW 

médios) 

GAG 
Estimada  
(R$/MWh) 

25/2000- 
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Bugres 11,12 170,49279 10,00 28,81 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Peti 9,4 158,8735 6,18 36,72 

55/1999- 
ANEEL 

CELESC 
GERAÇÃO S.A. 

Garcia 8,92 172,65642 7,10 32,96 

048/1999- 
ANEEL 

DME 
DISTRIBUIÇÃO 
S.A. - DMED 

Pedro Affonso 
Junqueira (Antas I) 8,6 157,27263 4,30 * 47,80 

007/1997-
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Tronqueiras 8,5 146,19005 3,39 55,70 

007/1997-
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Joasal 8,4 160,02056 5,20 39,28 

45/1999- 
ANEEL 

COPEL 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
S.A. 

Mourão I 8,2 163,57187 5,30 38,46 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Martins 7,7 129,76072 1,84 82,52 

55/1999-
ANEEL 

CELESC 
GERAÇÃO S.A. 

Cedros (Rio dos 
Cedros) 

7,28 192,3789 6,75 31,53 

007/1997-
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Cajurú 7,2 152,18112 3,67 45,37 

39/1999-
ANEEL 

ZONA DA MATA 
GERAÇÃO S.A. 

Ervália 6,97 147,65355 3,03 51,62 

39/1999-
ANEEL 

ZONA DA MATA 
GERAÇÃO S.A. 

Neblina 6,47 180,94701 4,66 38,18 

55/1999-
ANEEL 

CELESC 
GERAÇÃO S.A. 

Salto (Salto 
Weissbach) 

6,28 192,48094 3,99 46,04 

39/1999-
ANEEL 

ZONA DA MATA 
GERAÇÃO S.A. 

Coronel Domiciano 5,04 192,21548 3,59 41,01 

 

(continua) 
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(continuação) 

Contrato 
de 

Concessão  
Resultado nº de Usinas 

Hidrelétricas 
Potência 

(MW) 
Tarifa 

(R$/kW.ano)  

Garantia 
Física 
(MW 

médios) 

GAG 
Estimada  
(R$/MWh) 

25/2000-
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Ernestina 4,8 190,88203 3,24 42,97 

55/1999- 
ANEEL 

CELESC 
GERAÇÃO S.A. 

Pery 4,4 217,5888 14,08 10,33 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Paciência 4,08 188,19722 2,36 49,44 

006/2004- 
ANEEL 

COMPANHIA 
HIDRO ELÉTRICA 
DO SÃO 
FRANCISCO 

Araras 4 38,86361 2,00 * 11,81 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Marmelos 4 204,86441 2,74 45,45 

062/2000- 
ANEEL 

CELG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. 

Rochedo 4 204,08464 3,00 41,35 

25/2000-
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Capigui 3,76 157,56361 0,69 130,48 

107/2000-
ANEEL 

DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE 
ENERGIA DE IJUÍ 
- DEMEI 

Passo do Ajuricaba 3,4 196,68026 1,95 52,11 

043/1999-
ANEEL 

COMPANHIA 
HIDROELÉTRICA 
SÃO PATRÍCIO - 
CHESP 

Cachoeira do 
Lavrinha (São 
Patrício) 

3,01 206,34411 1,51 * 62,71 

07/1999-
ANEEL 

QUATIARA 
ENERGIA S.A. 

Quatiara 2,6 214,31435 1,30 * 65,14 

55/1999-
ANEEL 

CELESC 
GERAÇÃO S.A. Ivo Silveira 2,6 226,23572 1,81 49,39 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Dona Rita 2,41 193,26319 1,03 68,72 

 

(continua) 
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(continuação) 

Contrato 
de 

Concessão  
Resultado nº de Usinas 

Hidrelétricas 
Potência 

(MW) 
Tarifa 

(R$/kW.ano)  

Garantia 
Física 
(MW 

médios) 

GAG 
Estimada  
(R$/MWh) 

09/1999- 
ANEEL 

COMPANHIA 
JAGUARI DE 
ENERGIA - CJE 

Macaco Branco 2,36 232,66941 1,66 50,27 

007/1997-
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Sumidouro 2,12 139,73608 0,53 84,94 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Anil 2,08 216,85424 1,10 62,31 

45/1999- 
ANEEL 

COPEL 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
S.A. 

Chopim I 1,98 249,13342 1,48 50,65 

25/2000-
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Guarita 1,76 231,5812 0,99 62,56 

45/1999-
ANEEL 

COPEL 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
S.A. 

Rio dos Patos 1,72 237,48997 1,02 60,86 

25/2000- 
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Herval 1,44 175,88789 0,30 128,30 

39/1999- 
ANEEL 

ZONA DA MATA 
GERAÇÃO S.A. 

Sinceridade 1,42 185,30162 0,35 114,25 

007/1997- 
DNAEE 

CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
S.A. - CEMIG GT 

Poquim 1,41 251,18478 0,39 138,00 

25/2000- 
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Santa Rosa 1,4 255,85368 0,88 61,86 

08/1999-
ANEEL 

QUATIARA 
ENERGIA S.A. Pari 1,34 254,2274 0,67 * 77,27 

 

(continua) 
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(conclusão) 

Contrato 
de 

Concessão  
Resultado nº de Usinas 

Hidrelétricas 
Potência 

(MW) 
Tarifa 

(R$/kW.ano)  

Garantia 
Física 
(MW 

médios) 

GAG 
Estimada  
(R$/MWh) 

25/2000- 
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Passo do Inferno 1,33 217,8982 0,52 84,69 

011/1999-
ANEEL 

EMPRESA SANTA 
CRUZ GERAÇÃO 
DE ENERGIA S.A. 

Rio Novo 1,26 258,50965 0,49 101,02 

25/2000-
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Forquilha 1 324,44189 0,95 51,90 

25/2000-
ANEEL 

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA - 
CEEE- GT 

Ijuizinho 1 290,29263 0,70 63,02 

 

 


