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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um breve um descritivo do atual desenho do Setor 

Elétrico Brasileiro e sua evolução desde a abertura em meados da década de 1990 até 

os dias atuais. Mostra que a combinação de falhas estruturais dos mercados de energia 

somado ao desenvolvimento tecnológico das fontes renováveis e ao crescimento do 

mercado livre (ACL) fez com que o setor tivesse que rediscutir a forma de contratação 

de energia e de capacidade. Nesse momento, com o arcabouço regulatório vigente, 

contrata-se energia e capacidade em conjunto, o que se estuda neste trabalho é 

separação dos dois produtos. Para tanto, apresenta um estudo de caso de um projeto 

hidrelétrico de estruturante, de grande porte, com a implementação da contratação de 

capacidade separado da contratação de energia e os valores bases a partir dos quais 

esse empreendimento se torna viável economicamente. 
 

Palavras-chave: Setor Elétrico, Mercados de energia elétrica, Mecanismos de 

capacidade, Mercado de capacidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This paper presents a brief description of the current design of the Brazilian Electric 

Sector and its evolution since its opening in the mid-1990s to the present day. The paper 

shows that the combination of structural failures in energy markets coupled with 

technological development of renewable sources and free market (ACL) growth meant 

that the sector had to re-discuss the way of contracting energy and capacity. At this 

time, with the current regulatory framework, energy and capacity are contracted 

together, so the object of this article is the separation of the two products. To this end, it 

presents a case study of a large hydroelectric, with the implementation of capacity 

contracting separate from the energy contracting and the base values from which this 

venture becomes economically viable. 

 

Keywords: Electricity sector, Electricity markets, Capacity mechanisms, Capacity market 
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1 Introdução 

 

O mercado de energia elétrica no Brasil iniciou o processo de abertura em 

meados da década de 1990 e as primeiras operações do mercado atacadista foram 

realizadas em setembro/2000. Assim, pode-se dizer que a experiência de mercado no 

país já conta com mais de 20 anos. Observa-se que no início da experiência mercantil, 

o que ocorreu após o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB1), 

criou-se as bases para o arcabouço legal e regulatório adequado para a ocasião. As 

bases do atual desenho de mercado foram construídas basicamente em dois 

momentos, o primeiro o mencionado Projeto RE-SEB e o segundo momento a reforma 

no modelo de contratação por meio de leilões, conhecido naquele momento como novo 

modelo setorial. Um diagnóstico atual do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) aponta 

paradoxalmente um mercado que apresenta fortes sinais de amadurecimento e 

evolução, como também sinaliza o esgotamento do modelo de mercado estabelecido 

nas reformas citadas, demandando urgentes modificações de adequação e 

modernização. 

 

Os sinais de amadurecimento e evolução desse mercado são percebidos nos 

mais diversos elos da cadeia produtiva da energia elétrica. No segmento de geração se 

observou forte crescimento da capacidade instalada, trazendo segurança de suprimento 

e diversificação da matriz eletroenergética com a implantação de usinas de diversas 

tecnologias, tais como eólicas, solar, biomassa e termelétricas, conforme políticas de 

contratação estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Essa diversidade 

de fontes de geração, se por um lado permitiu uso mais eficiente dos recursos 

energéticos nacionais e desenvolveu no país novas indústrias e serviços, por outro 

trouxe grande complexidade na operação do sistema (grid). 

 

                                            
1 O Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB) foi um projeto que durou três anos, 
entre 1995 e 1998, com o intuito de criar um modelo de mercado competitivo no Brasil, e para tal utilizou-
se do conhecimento técnico de diversos especialistas do setor elétrico e contou com o apoio da 
consultoria britânica Lybrand & Coopers, atual PricewaterhouseCoopers. 
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Já os sinais que evidenciam a fadiga do modelo de mercado são: (i) 

esgotamento do mecanismo de expansão da geração de energia elétrica somente pelos 

leilões do Ambiente de Comercialização Regulada (ACR); (ii) negociação conjunta das 

parcelas referentes a energia e capacidade de geração; (iii) excessiva complexidade 

regulatória e técnica, (iv) ausência de realização de leilões de operação do Sistema 

Interligado Nacional (SIN), (v) insolvência econômica e financeira dos principais 

geradores de energia elétrica e algumas comercializadoras, (vi) sinal de preço não 

aderente à realidade operativa e (vii) ausência de avaliação adequada dos custos de 

transmissão. 

 

Diante desse cenário, as instituições setoriais têm tomado uma série de 

iniciativas para promover uma modernização do SEB, o que poderia ser vista como uma 

terceira grande reforma setorial. Dentre essas iniciativas se destacam a Consulta 

Pública do MME nº 33/2017, o Projeto de Lei do Senado PLS 232/2016, em tramitação 

no Senado Federal, e a Portaria MME nº 187, de abril de 2019, a qual criou o Grupo de 

Trabalho para aprimorar as propostas de modernização do SEB (GT Modernização). 

Dos pontos tratados nessas iniciativas, o que mais chama atenção é a separação da 

contratação de capacidade de geração da contratação de energia elétrica em si, 

conhecido popularmente no setor como separação de lastro e energia, pois será a 

forma de contratação utilizada pelo Ministério de Minas e Energia para manter a 

expansão do parque gerador no atual momento de mercado. 

 

Atualmente a expansão do parque gerador do SEB ocorre majoritariamente pela 

contratação de energia dos projetos de geração nos Leilões do Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), sendo eles os Leilões de Energia Nova e de Energia de 

Reserva. Esses Leilões são realizados para atender a necessidade de suprimento de 

energia elétrica dos consumidores atendidos pelas companhias de distribuição e os 

contratos oriundos dessa negociação são utilizados para garantir a financiabilidade dos 

empreendimentos, pois são recebíveis de baixo risco de crédito e de longo prazo. Outro 

mecanismo que foi implantado com o objetivo de expandir a base de geração do país é 

a Penalidade por Insuficiência de Lastro no Ambiente de Contratação Livre (ACL), que 
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de forma sucinta, é uma obrigação de cobertura do consumo ou de contratos de vendas 

por certificados de energia, que nada mais são do que a Garantia Física (GF). 

 

Esses mecanismos tiveram sucesso até o momento atual garantindo a expansão 

consistente do parque gerador, principalmente os Leilões do ACR, porém o setor 

elétrico tem passado por enorme transformação física e comercial que aliada à recente 

crise hídrica expôs algumas falhas do modelo atual de mercado. Dentre essas 

transformações podemos citar: (i) queda expressiva de preço das fontes renováveis 

dada a evolução tecnológica, (ii) forte penetração de fontes renováveis não controláveis 

e com custo marginal de operação zero, tanto no ACL quanto no  ACR, (iii) mix de 

contratação de energia mais caro no ACR devido à contratação de hidrelétricas e 

termelétricas, (iv) migração expressiva de consumidores do ACR para o ACL, (v) 

redução da demanda contratada nos Leilões do ACR e (vi) contratos de longo prazo a 

preços reduzidos. As transformações descritas acima expôs uma importante falha do 

modelo atual de mercado: os Leilões do ACR já não são mais capazes de sozinhos 

manterem o ritmo da expansão do parque gerador. 

 

Esse esgotamento dos Leilões do ACR como principal mecanismo de expansão 

da geração no SEB ocorreu devido expressiva migração de consumidores do ACR 

(contratação com as distribuidoras) para o ACL, ou seja, os consumidores estão 

deixando de adquirir energia elétrica das distribuidoras para buscarem suprimento 

direto com geradores e comercializadores no ACL. Esse movimento ocorre porque os 

preços da energia no ACL são mais competitivos que as tarifas de fornecimento das 

distribuidoras. Outra medida que tem estimulado essa migração de consumidores das 

distribuidoras é a redução dos limites mínimos exigidos para contratar energia no 

mercado livre implantada recentemente pelo governo. Ponto importante a se observar, 

é que um dos motivos para as atuais altas tarifas de energia elétricas das distribuidoras 

é a contratação de ativos de geração das tecnologias hidráulicas e térmicas que são 

mais caros que as demais tecnologias, mas são necessários para a estabilidade do 

sistema, pois são flexíveis e controláveis, ou seja, despacháveis centralizadamente e 

capazes de injetar geração no sistema quando necessário. Essa é uma questão que 
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vale ressaltar, pois até o presente momento (2019) somente o consumidor do ACR 

pagou o preço alto das tecnologias que trazem segurança de abastecimento e 

estabilidade para o abastecimento de energia elétrica.  

 

Nesse cenário de crescimento do número de consumidores do ACL observa-se 

também o crescimento do número projeto de geração de energia elétrica contratados 

diretamente com esses consumidores, ou seja, está ocorrendo uma expansão de 

geração através de contratos de energia do ACL, que são celebrados em sua grande 

maioria com usinas eólicas que hoje é a tecnologia de menor preço do sistema, mas 

que não agregam confiabilidade na operação do tempo real. Os consumidores do ACL 

não contratam usinas das tecnologias hidráulica e térmica, pois seus custos são 

significativamente elevados se comparados com tecnologia eólica. 

 

De forma resumida, a expansão atual do parque gerador nacional é pautada em 

usinas que não agregam confiabilidade da operação, apenas adequação de suprimento 

de energia, em especial eólicas e solares, seja através da contratação de reduzido 

volumes no ACR ou no ACL, o qual tem sua representatividade percentual crescente 

nos últimos anos. As contratações de térmicas e hidrelétricas realizadas para garantir a 

estabilidade no suprimento foram feitas nos Leilões do ACR e resultaram em uma 

elevação da tarifa dos consumidores cativos, os quais buscaram como alternativa de 

suprimento de energia as contratações no ACL. A consequência direta dessa migração 

é a redução do volume de energia contratado nos recentes Leilões do ACR, dado que o 

mercado das distribuidoras está diminuindo, o que para o SEB como um tudo é um 

grave problema, pois por meio dessa contratação em leilões é que majoritariamente o 

parque gerador se expandiu nos últimos 15 anos. 

 

Diante de um crescimento expressivo do mercado livre, o ACL, o natural seria 

que o governo optasse por liberar o mercado e deixar que este se expandisse de forma 

descentralizada via preço de contratos realizados diretamente entre geradores e 

consumidores com a menor regulamentação e menor interferência possível, o que 

configura como um desenho de mercado conhecido na literatura dos mercados de 
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energia como “energy-only”. Esse desenho de mercado observa algumas situações que 

precisam ser equacionadas e que serão melhor detalhadas nos capítulos seguintes, 

sendo elas: (i) o ACL contrata somente as fontes de energia com preço mais 

competitivo, não considerando em sua contratação as necessidades técnicas do 

sistema como firmeza e flexibilidade, exemplo disso é a contratação de eólicas no 

Brasil: (ii) os ciclos de investimento e recessão detalhados por Cramton e Stoft (2007 e 

2008) e (iii) o risco de redução de regulatória dos preços máximos do mercado em 

momentos de preços altos persistentes, o que geraria a renda de escassez necessária 

para remunerar novos ativos de geração. Os ciclos de investimento e recessão são 

consequências do longo tempo necessário para implantação de oferta nova de geração 

de energia elétrica em operação, essa limitação faz com que os mercados de energia 

com esse desenho “energy-only” tenham preços altos de forma persistente até que a 

nova capacidade de geração esteja disponível. Todavia, esses preços elevados tendem 

a atrair um volume de investimentos excessivo, pois esses são feitos de 

simultaneamente e sem coordenação, consequentemente tem-se uma sobre oferta de 

energia que resulta em preços baixos durante longos períodos de tempo. Esse 

comportamento oscilante é prejudicial tanto para o gerador quanto para o consumidor. 

Já a questão do risco de redução do preço teto pela via regulatória, ou seja, artificial 

dos preços máximos é decorrente da natural pressão política da sociedade e agentes 

consumidores que pressionam os políticos e reguladores dado que a energia elétrica é 

um produto essencial para a sociedade. Assim, governos sofrem a tentação de reduzir 

o preço teto em momentos de escassez, em geral por meio dos reguladores de 

mercado, forçando assim reduções artificiais do preço máximo do mercado como foi 

visto no Brasil em dezembro de 2014. Esse risco é particularmente alto para as térmicas 

com custo de operação elevado e que somente entram em operação em momentos de 

stress de suprimento, observando que tal redução artificial do preço limita 

significativamente a receita proporcionada pela escassez. 

 

Uma forma de equacionar o problema da expansão do parque gerador, com o 

devido atendimento aos requisitos técnicos do sistema, e a correta alocação de custo 

entre todos os consumidores, é a introdução de um mecanismo de atenuação ou 
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eliminação dos ciclos de investimentos e recessão, ou seja, seria a implantação no SEB 

da separação da contratação de capacidade da contratação de energia elétrica como 

será detalhado a seguir. A contratação de capacidade, nesse momento no SEB, 

forneceria ao gerador uma receita fixa associada à capacidade que seria disponibilizada 

para o sistema sem necessidade de geração efetiva de energia elétrica, ou seja, para o 

sistema é um seguro que se paga para evitar os preços elevados e os ciclos de 

investimento e recessão, permitindo uma melhor coordenação do crescimento da 

geração com o crescimento do consumo. Do ponto de vista do gerador essa receita 

complementa a receita da venda efetiva da energia elétrica no ACL, compondo o 

recurso financeiro total necessário para garantir a viabilidade e financiabilidade do 

empreendimento. Assim seria garantida a receita necessária para viabilizar um projeto, 

observando que tal contratação deve ser estruturada de um modo que os recebíveis 

tenham a qualidade de crédito e o prazo requerido pelo sistema financeiro para 

conceder o financiamento. A receita oriunda da contratação de capacidade também 

permitiria que às tecnologias hidráulicas e térmicas pudessem competir com a fonte 

eólica que a princípio não receberia receita por capacidade ou receberia uma receita 

muito reduzida, dado que já são competitivas somente com a contratação de energia 

elétrica no ACL. 

 

Essa segregação de contratações também permitiria ao planejador do sistema, a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o operador do sistema, Operador Nacional do 

Sistema (ONS), indicarem quais as necessidades técnicas e de volume de energia que 

precisam ser atendidas, como também quais tecnologias seriam as necessárias para 

esse suprimento, realizando a contratação dessas tecnologias por meio do mecanismo 

de capacidade e a comercialização de energia elétrica em si seria liberada para 

negociação no ACL. 

 

Esse ponto é crucial na evolução do SEB, principalmente para os segmentos de 

geração e comercialização de energia elétrica, sem falar nos benefícios que traria para 

a estabilidade e operação. Na geração, com a implementação da separação da 

contratação de capacidade da contratação de energia elétrica, ocorrerá profunda 
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alteração na estrutura comercial e financeira das atuais geradoras de energia elétrica e 

principalmente dos novos projetos. Já na comercialização de energia elétrica, será 

possível separar a comercialização da commodity da operação física do sistema, 

facilitando assim a criação de novos produtos financeiros para gestão de risco e 

inclusive implantação de uma bolsa de energia no Brasil. 

 

Desse modo, dada à relevância da separação da contratação de capacidade da 

contratação de energia elétrica, o objetivo do presente trabalho é analisar a viabilidade 

econômica de projetos hidráulicos estruturantes de geração de energia elétrica. A 

escolha desses projetos para estudo é relevante, pois eles proporcionam estabilidade 

ao sistema e possuem atributos de flexibilidade e firmeza. A flexibilidade significa que 

os projetos estruturantes são capazes de subir e descer a geração rapidamente para 

acompanhar a carga, e firmeza, significa estar disponível para o operador do sistema 

quando esse necessitar, destacando que tal tipo de projeto no contexto atual não se 

viabiliza por meio de contratos no ACL dada a razão do preço em comparação as 

pequenas renováveis como eólica e solar. Atualmente são classificados como 

empreendimentos estruturantes as usinas de Jirau, Belo Monte e Santo Antônio, as 

quais são responsáveis por aproximadamente 17% da GF do Mecanismo de 

Realocação de Energia (MRE). Portanto, considerando a relevância dos projetos 

estruturantes, objetiva-se responder a seguinte questão: É possível desenvolver 

projetos estruturantes de grande porte com a contratação de capacidade de 

formaseparada da contratação energia? 

 

Além da presente introdução, se realiza no capítulo dois uma contextualização do SEB, 

descrevendo-se a evolução histórica do setor, analisando o atual desenho de mercado 

e a regulação, e consequentemente os problemas que demandam a criação de um 

mercado específico de capacidade. No capítulo três se apresenta uma revisão da 

bibliografia sobre o tema, com as visões de Cramton, Wolak, Zucarato e Viana e o 

enquadramento desse trabalho na bibliografia em tela.  No capítulo quatro se aprofunda 

a análise teórica considerando os diferentes mecanismos de capacidade e abordando 

conceitos como o “missing money”. No capítulo cinco se discute o contexto de 
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desenvolver um projeto estruturante no Brasil com um mecanismo de capacidade, o 

que seria representado pelo lastro, e para tal se apresenta a modelagem econômica e 

financeira de um novo projeto de geração. No capítulo seis são apresentadas as 

conclusões do presente trabalho e por fim se indica no capítulo sete as possíveis 

extensões. 
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2 Contexto do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e a necessidade de mecanismos de 

capacidade 

 

O objetivo deste capítulo é realizar a contextualização do Setor Elétrico Brasileiro 

passando por um breve relato de sua história, apresentando o atual desenho de 

mercado, seus principais conceitos e também detalhar a problemática que resulta na 

necessidade do mecanismo de capacidade. No item 2.2 é realizado um breve relato 

histórico apresentando as diversas fases da indústria, do seu nascedouro no país até o 

momento atual. Na sequência se apresenta o atual desenho de mercado com seus 

ambientes de negociação e mecanismos de contratação, focando principalmente na 

expansão do parque gerador. Nesse tópico também se discute as bases legais e 

regulamentares do atual modelo de mercado. Por último, se detalha as atuais 

deficiências do modelo de mercado, os ajustes necessários e se discute como o 

mecanismo de capacidade poderia contribuir para que essas dificuldades sejam 

superadas. 

 

2.1 Histórico do SEB 

 
Nesta seção aborda-se a evolução histórica do SEB de forma sucinta, visando 

dar o contexto geral, o qual será útil  para posterior análise do desenho de mercado. De 

forma didática pode-se destacar três fases distintas para a geração de energia elétrica 

e, consequentemente, para o mercado brasileiro, conforme abordagem apresentada por 

David (2013): 

 

a) A fase do interesse local - municipal com atuação majoritariamente privada, 1879-

1934. 

b) A fase da federalização e estatização, 1934-1995. 

c) A fase mista ou concorrencial, 1995-momento atual. 
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2.2.1 Primeira fase de interesse local com investimento privado, 1879-1934. 

 

Esta fase é marcada pelo desejo local dos municípios de desenvolver as 

cidades, sendo a energia elétrica vista como um bem público restrito e particular, 

justificando-se investimentos em iluminação pública e transporte coletivo, algo 

extremamente relevante no nascente desenvolvimento industrial do país (DAVID, 2013). 

 

A história da indústria da energia elétrica se inicia efetivamente 1879, com a 

inauguração da iluminação interna na Estação Central da Estrada de Ferro Dom Pedro 

II (atual Central do Brasil), no Rio de Janeiro e a primeira usina brasileira entrou em 

operação em 1883 e foi uma termoelétrica a vapor gerado em caldeira a lenha. Nesse 

momento, houve interesse do investimento estrangeiro no segmento, principalmente por 

canadenses e americanos, sendo exemplos a constituição da empresa São Paulo 

Railway, Light and Power Company Ltda., Rio de Janeiro Tramway e Light and Power 

Company para explorar os serviços de iluminação e transportes públicos. 

 

Durante o período 1900-1920 observou-se um consistente progresso do uso da 

energia elétrica nos municípios de maior relevância do país e em 1920, foi criada a 

Comissão Federal de Forças Hidráulicas, com o objetivo de priorizar o uso da 

hidroeletricidade para atender os novos centros urbanos. No período compreendido 

entre os anos de 1879 e 1930 o setor elétrico se desenvolveu praticamente sem a ação 

regulatória do Estado. 

 

2.2.2 Fase estatal, 1934-1995. 

 

Nessa fase a energia elétrica entendida como um serviço público de interesse 

nacional e não uma commodity ou mercadoria qualquer, sendo assim foi feita a 

federalização e estatização de diversas empresas. Nesse momento o Estado atuou de 

forma determinante na alocação e regulação dos custos e investimentos, e o marco 

histórico desse momento foi a publicação Código de Águas – Decreto nº 24.643, de 10 

de julho de 1934, a primeira regulamentação de grande porte do SEB. Esse Decreto 
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centralizou na União a competência para legislar e, de certa forma, regular, as 

concessões de serviços públicos, inclusive com a emissão de concessões e 

autorizações para o uso e aproveitamento hidráulicos. 

 

Durante o período de 1930 a 1955, observou-se uma atuação crescente do 

Estado e, em 1945, é criada a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), em 

1952, é criada a empresa de economia mista Companhia Energética de Minas Gerais 

S.A. (Cemig) e o Grupo Eletrobras, em 1955. Esse modelo estatal se consolida nas 

décadas de 1960 e 1970, quando se passa a discutir, de modo centralizado, o 

planejamento da expansão da geração e da transmissão, considerando-se as diversas 

estatais estaduais e o grupo Eletrobras. Nesse período, o SEB também passa a ser 

utilizado como ferramenta clara de geopolítica com a construção da usina binacional de 

Itaipu (Brasil-Paraguai) e os acordos com a Alemanha para a exploração da tecnologia 

nuclear, que resultaria posteriormente, nas usinas Angra I e II. 

 

O modelo estatal começa a demonstrar sinais de esgotamento nos anos de 

1980, assim como demais setores da economia que estavam sob forte controle estatal. 

Nesse momento, as empresas estatais demonstraram incapacidade de continuarem 

realizando investimentos necessários à manutenção e expansão do setor devido à crise 

macroeconômica (crise da dívida externa) e às tarifas que frequentemente eram 

mantidas em patamares baixos por pressões politicas visando controle inflacionário. 

 

2.2.3 Fase mista ou concorrencial, 1995 - momento atual. 

 

O Brasil inicia a estruturação para um ambiente concorrencial no SEB com a 

promulgação da Lei nº 8.631/1993, que permitiu o início da reorganização do SEB e 

extinguiu o regime de remuneração garantida das empresas de geração de energia 

elétrica. Esse movimento no Brasil está em linha com o realizado por diversos países do 

mundo nesse momento histórico, como exemplo tem-se a reforma atacadista 

promovidas no Chile (1982-1988) e no Reino Unido (1989-1990) e a aprovação de lei 

permitindo a implantação de mercados atacadistas no EUA em 1992. Essas reformas, 
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tanto no Brasil como nos demais países, tiveram como objetivo aumentar a eficiência da 

indústria da energia elétrica, reconhecer como monopólios naturais sujeitos a regulação 

direta os segmentos de transmissão e distribuição, inserir competição na geração e na 

comercialização de energia elétrica e atrair capital privado. 

 

Após a implantação do novo arcabouço legal, iniciaram-se as privatizações 

primeiramente das empresas de distribuição, sendo que a primeira distribuidora a ser 

privatizada foi a Espírito Santo Centrais Elétricas (Escelsa no Espírito Santo) e na 

sequência se privatizaria as empresas de geração, pois se entendia como fundamental 

privatizar as empresas de geração para criar a competição de fato na geração (DAVID, 

2013). Após esse o ciclo de privatizações foi criada a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), em 1996 a partir da estrutura do Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE). 

 

Nesse período também se iniciou a discussão do novo desenho de mercado por 

meio do Projeto RE-SEB. Em 1998 o trabalho do RE-SEB foi concluído e o novo 

desenho de mercado foi implantado considerando a competição no atacado, ou seja, 

negociação direta entre grandes geradores e consumidores, nesse momento 

principalmente os consumidores eletrointensivos. Esse desenho de mercado também 

considerou como monopólio natural os segmentos de distribuição e transmissão, dada 

às questões técnicas e as economias de escala. Adicionalmente em 1998 foram 

publicados a Lei nº 9.648 e o Decreto nº 2.655, os quais criaram o arcabouço legal e 

regulatório do mercado atacadista com a criação do MAE, posteriormente rebatizado 

como Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e do Operador Nacional 

do Sistema (ONS). 

 

O mercado atacadista começou a funcionar em 2000 e logo ocorre o 

racionamento de energia elétrica entre junho/2001 e fevereiro/2002. O racionamento foi 

especialmente motivado pela ausência de investimentos expressivos nas décadas de 

1980 e 1990 e também pela má gestão dos recursos energéticos, dado que a hidrologia 

no SEB já vinha ruim nos dois anos anteriores. O racionamento e a mudança do cenário 
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político com a eleição do Lula à Presidência da República pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) motiva uma nova discussão sobre o desenho de mercado, 

redundando, em 2004, em uma nova reforma denominada de Projeto Modelo do Setor 

Elétrico Brasileiro (MSEB-2004) adotado a partir de 2004. 

 

O governo implanta MSEB-2004 por meio da publicação da Lei nº 10.848/2004 e 

do Decreto nº 5.163/2004, sendo esse o marco legal base do atual modelo de 

comercialização. O MSEB criou dois ambientes de comercialização, o ACR e ACL, 

mantendo-se a lógica de mercado atacadista com liquidação das diferenças entre 

consumo, geração e contratos ao preço marginal, conhecido como Preço de Liquidação 

das Diferenças (PLD). Para promover a expansão, criou-se os leilões do ACR, nos 

quais se organizou centralizadamente a contratação das distribuidoras em um esquema 

de pool. Os contratos resultantes desses leilões foram bem aceitos pelos bancos como 

garantias para obtenção de financiamentos para a construção de novas usinas, pois 

esses são de longo prazo e são celebrados com contrapartes com baixo risco de 

crédito. 

 

Em 2012 o marco regulatório do SEB, que havia mantido relativa estabilidade no 

período, sofre uma importante alteração, são criados os Contratos de Cotas de Garantia 

Física (CCGF) e os Contratos de Cotas de Energia Nuclear (CCEN). Essa contratação, 

instituída Medida Provisória nº 579 (depois convertida na Lei nº 12.783/2013), fez com 

que as usinas hidráulicas que tivessem encerrado os prazos de concessões ou em fase 

final fossem remuneradas pela lógica do custo do serviço por uma tarifa regulada pela 

ANEEL e não mais pela livre comercialização de sua energia, isso representou um 

retrocesso no esforço de implantar a livre competição no segmento de geração nos 

anos 1990. Já para as usinas nucleares Angra I e II se criou os CCEN seguindo a 

mesma lógica. 

 

A nova forma de contratação, CCGF e CCEN, criou uma série de distorções no 

SEB. Primeiramente, se enxugou a disponibilidade de contratos do ACL, pois a energia 

elétrica, que antes compunha o portfólio dessas geradoras era negociada livremente 



29 
 

nos dois ambientes de comercialização, passou a ser compulsoriamente alocada no 

ACR. A segunda distorção que se verificou foi uma redução artificial no preço da 

energia no ACR, pois a tarifa regulada pela Aneel é composta majoritariamente pelo 

custo de Operação e manutenção - O&M dessas usinas. Ponto importante a se 

observar é que essa redução ocorreu justamente em um momento de stress hídrico do 

SEB quando os preços no mercado livre frequentemente atingiam o teto regulatório, 

nesses momentos é importante fornecer sinal de preço adequado ao consumidor para 

que o recurso energético seja utilizado de forma otimizada. O terceiro problema foi a 

subcontratação das distribuidoras em um cenário de PLD elevado. Isso ocorreu porque 

nem todos os proprietários de usinas que tinham usinas com concessões a vencer 

aderiram ao mecanismo e alguns preferiram ficar com a liberdade de vender a energia 

das usinas até o final do período de concessão, o que significou para algumas usinas 

um período de mais dois anos. Nesse contexto, as distribuidoras não receberam toda a 

energia de que necessitavam e ficaram expostas financeiramente a um PLD elevado 

em um contexto hidrológico adverso, resultando em elevadas posições a liquidar 

elevado valor no Mercado de Curto Prazo (MCP).  

 

Outra situação importante que se verificou foi a elevada exposição financeira das 

distribuidoras no (MCP) o que demandaria reajustes extraordinários das tarifas, que 

estavam artificialmente baixas por motivos políticos, isso foi impedido no ano de 2013 

por transferências realizadas pelo Tesouro e, posteriormente, por meio de empréstimos 

bancários bilionários contraídos pela CCEE, que seriam pagos ao longo dos próximos 

05 anos. Os aumentos vieram em 2015 e 2016, após as eleições presidenciais de 2014. 

Essa ação do Governo de socorrer as distribuidoras criou no setor o preceito de que, 

em situações de stress do sistema, seria papel do Governo socorrer os diferentes 

agentes do mercado, dado que o fez anteriormente. Em 2015 foi a vez de o gerador 

solicitar socorro governamental, o SEB se encontrou novamente em stress hídrico, o 

PLD atingiu seu valor máximo permitido e à baixa geração hidroelétrica deixou os 

geradores hidroelétricos com enormes exposições no MCP. Já que anteriormente o 

Governo havia ajudado as distribuidoras, houve uma forte pressão dos geradores por 

algo parecido. Inicialmente, houve uma negativa de se conceder algo aos geradores, o 
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que redundou em um duro processo de disputas judiciais, que acabou por deixar 

paralisadas as liquidações do MCP e, de certo modo, impactou severamente o 

funcionamento comercial do SEB. O Governo tentou superar os problemas com 

mecanismos de seguro chamado de repactuação do risco hidrológico com regras 

específicas para o ACR e ACL, as quais foram reguladas pela ANEEL. Tal seguro foi 

instituído pela Lei nº 13.203/2015. Na prática, os geradores hidroelétricos com contratos 

no ACR aceitaram a repactuação e os que estão no ACL negaram. 

 

Outras medidas pontuais foram tomadas em 2015 e 2016 buscando melhorar o 

funcionamento do setor, dentre pode-se citar: (i) transferência da a administração 

Eletrobrás para a CCEE dos fundos setoriais como Reserva Global de Reversão (RGR), 

da Cota de Desenvolvimento Energético (CDE) e a Conta de Consumo de 

Combustíveis (CCC) e (ii) permitir que as distribuidoras vendam os excedentes 

contratuais para o ACL. Essa excedente existe no portfólio das distribuidoras devido à 

retração do consumo provocada pela recessão da economia brasileira no biênio 2015-

2016 e à migração de consumidores do ACR para o ACL, o que foi motivado 

especialmente pela diferença de preços entre os dois ambientes. 

 

Assim, o atualmente se percebe um movimento do Estado para a consolidação 

de um desenho de mercado no SEB no qual a competição e a participação de players 

privados voltem a ser elemento central para a eficiência alocação de custos e 

investimentos. As ações neste sentido a Consulta Pública do MME nº 33/2017, PLS 

232/2016, em tramitação no Senado Federal, e a Portaria MME nº 187, de quatro de 

abril de 2019, que criou o Grupo de Trabalho para aprimorar as propostas de 

modernização do SEB. Nesses fóruns se apresenta para as empresas e para a 

sociedade uma proposta de um novo desenho de mercado para o SEB, com a criação 

de um Mercado de Capacidade (separação de lastro e energia), preços horários e fim 

dos descontos no fio para as fontes incentivadas. A expectativa é de que em breve um 

novo marco legal será promulgado alterando de forma significativa o atual desenho de 

mercado. 
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2.2 Atual desenho de mercado do SEB 

 

O atual desenho de mercado do SEB pode ser descrito como um mercado 

atacadista, com despacho no formato tight pool e contabilização e liquidação das 

diferenças no formato net pool obrigatório. A justificativa para essa definição é 

apresentada a seguir. 

 

O mercado é considerado atacadista, pois apenas uma parcela dos 

consumidores possui a liberdade de escolha de supridor da commodity energia elétrica, 

para os consumidores livres que possuam demanda contratada acima de 2 MW, ou 

para os consumidores especiais com demanda contratada, entre 0,5 MW e 3 MW, e 

que comprem de fontes consideradas incentivadas, ou seja, Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH), eólica, biomassa e solar. Existem projetos para diminuir os critérios 

de elegibilidade para participação no ACL que, combinado com o comercializador 

varejista transformaria, o Brasil em um mercado varejista. 

 

O formato de despacho é considerado tight pool, pois se trata de um 

procedimento coordenado centralizadamente pelo ONS, utilizando-se os modelos 

matemáticos NEWAVE, DECOMP e, a partir de janeiro/2020, o DESSEM. Nesse 

processo de são considerados os recursos energéticos das diversas usinas instaladas e 

o consumo a ser atendido, além de suas projeções para o horizonte de 5 anos. Para as 

usinas termelétricas se considera os custos de geração (CVU) por MWh, já para as 

usinas hidráulicas a variável importante é a previsão de afluências, nesse processo 

também se considera a geração das pequenas usinas (PCHs, biomassa, eólicas e solar 

PV). As usinas também devem cumprir sua projeção de disponibilidade para o sistema 

traduzidas nas taxas de indisponibilidade para o ano, caso essas taxas não sejam 

cumpridas as usinas são penalizadas pela diferença entre o PLD e o Custo Variável 

Unitário (CVU) se possuírem contratos com as distribuidoras na modalidade 

disponibilidade (Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado por 

Disponibilidade CCEAR D). As usinas não possuem a liberdade de submeterem lances 
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e não há Leilões Day-Ahead Market (DAM) ou Intra-Day Market e Real-Time Market 

(IDM-RTM). 

 

A contabilização e liquidação das diferenças entre os volumes contratados e o 

realizado fisicamente obedecem ao net pool obrigatório. Esse processo é realizado pela 

CCEE e conhecido como contabilização e liquidação do MCP, sua operação é em base 

mensal, considerando as diferenças entre geração, garantia física, contratos e consumo 

horários, e as diferenças são valoradas ao PLD, o qual é definido em base semanal. 

Todos os agentes integrantes do mercado são participantes compulsórios e liquidam 

somente o líquido das posições contratuais e físicas, dessa forma a contabilização do 

MCP é chamada de net pool obrigatório. 

 

2.3.1 Ambientes de Comercialização: ACR e ACL 

 

O MSEB-2004 é a base do atual desenho de mercado do SEB e foi basicamente 

constituído pela Lei nº 10.848/2004 e pelo Decreto nº 5.163/2004. Esse arcabouço legal 

constituiu dois ambientes de comercialização de energia elétrica: o ACR e o ACL. O 

motivador da constituição de dois ambientes de comercialização foi permitir que os 

diferentes tipos de consumidores tivessem liberdade de escolha de contratação de 

energia elétrica. 

 

No contexto de concepção do MSEB-2004, havia uma discussão sobre qual 

desenho de mercado deveria ser adotado. Parte dos técnicos e especialistas defendia a 

adoção de um Single Buyer2, que seria um retrocesso no aspecto competitivo, 

abandonando-se a ideia de um mercado atacadista. Contudo, implementar um Single 

Buyer exigiria grande quantidade de recursos financeiros que precisaria ser alocado 

para estatizar empresas e estruturar o setor. Todavia, existia a discussão sobre como 

garantir a segurança do abastecimento em um modelo atacadista, no qual o preço 

marginal era extremamente volátil e permanecia em valores baixos durante longos 

períodos do ano, devido à hidrologia. Ao final, adotou-se uma solução mista, mantendo 
                                            
2 Figura jurídica responsável pela contratação e gestão centralizada da comercialização de energia 
elétrica, ou seja, figura do comprador único para todo o sistema. 



33 
 

o desenho de mercado atacadista com liquidação das diferenças ao preço marginal 

(PLD), mas combinada com uma abordagem similar a de um Single Buyer na aquisição 

da maior parte da energia elétrica com os leilões do ACR. Dessa forma se garantiria o 

ritmo da expansão com a contratação dos novos empreendimentos nos leilões do ACR. 

 

O ACR é caracterizado pela contratação centralizada normalmente realizada nos 

leilões do ACR, ou por meio de chamada pública para geração distribuída, que não 

pode ultrapassar 10% da carga da distribuidora. Nos leilões participam geradores 

Produtor Independente de Energia Elétrica (PIEs) e comercializadoras como 

vendedores, sendo que as comercializadoras só podem atuar nos leilões de energia 

existente. Já os distribuidores são os compradores de energia elétrica para atender os 

seus consumidores. Também são alocados às distribuidoras os contratos compulsórios, 

tais como os mencionados CCGFs, CCENs, Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e Cotas de Itaipu. Logo, os contratos do 

ACR são normalmente regulados quanto ao preço, montante e prazo de suprimento, 

sendo que só há liberdade para definição do preço no momento da competição nos 

leilões do ACR. Recentemente também se abriu a possibilidade a possibilidade de 

venda de excedentes de contratos das distribuidoras do ACR para o ACL, assim se as 

distribuidoras ficarem sobrecontratadas tem a opção de utilizar esse mecanismo, o que 

pode ser útil para trazer liquidez ao ACL, porém as vendas só podem ocorrer a um 

preço igual ou superior ao preço de compra do leilão ACR. 

 

Outro mecanismo de transação de energia que também existe no ACR é o 

Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD) de Energia Nova, que foi 

regulado por meio das Resoluções Normativas ANEEL nº 693/2015 e 727/2016. Esse 

mecanismo permite às distribuidoras trocar entre si montantes de energia adquiridos em 

Leilões de Energia Nova (LENs) e se, após as trocas, ainda se verifiquem sobras, é 

permitida a oferta de redução de contratos dos vendedores, que terão seus contratos 

reduzidos em uma ordem que se inicia com os CCEARs mais caros. 
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No ACL geradores, PIEs e comercializadoras podem figurar como compradores e 

vendedores. Os consumidores livres e especiais não podem vender livremente energia, 

a estes é facultado o direito de realizar cessão de volumes de energia com base em 

seus contratos já firmados. Os contratos do ACL são livremente pactuados, no que 

tange a preço, montante e prazo de suprimento, podendo ser firmados em plataformas 

de negociação ou em formato balcão (OTC). 

 

Tabela 1 – Características gerais do ACR e ACL 

 
Ambiente de Contratação Livre (ACL) Ambiente de Contratação Regulada (ACR) 

Participantes 
Geradoras, Comercializadoras, 
Consumidores Livres e Especiais 

Geradoras, Comercializadoras e Distribuidoras. 
Comercializadoras podem participar somente em 
leilões de energia existente 

Contratação 
Livre negociação entre compradores e 
vendedores 

Realizada por meios de Leilões do ACR 
promovidos pela CCEE, sob delegação da 
ANEEL 

Tipos de 
contratos 

Acordo livremente estabelecido entre as 
partes 

Regulado pela ANEEL, seja os contratos dos 
Leilões do ACR ou os contratos de cotas 

Preço 
Acordado livremente estabelecido entre as 
partes 

Estabelecido no leilão ou no mecanismo 
regulatório 

Fonte: CCEE 

 

2.3.2 Os tipos de contrato no ACR e ACL 

 

Depois de se apresentar os dois ambientes de contratação ACR e ACL é 

importante discorrer brevemente sobre os diferentes tipos de contratos e a 

antecedência de sua celebração. 

 

A figura a seguir demonstra o desenho de mercado do SEB com essa abordagem, a 

qual também é utilizada internacionalmente pela International Energy Agengy. 
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exceção na contratação de Energia de Reserva, pois não ocorreu por meio de um 

leilão, mas sim por uma decisão político-administrativa. 

 

No ACR também existe os contratos compulsórios dos regimes de cota de 

garantia física, de energia nuclear, de Itaipu e do Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas (PROINFA). Os Contratos de Cotas de Garantia Física de Energia e de 

Potência (CCGFs) possuem validade de 30 anos e os Contratos de Cotas de Energia 

Nuclear (CCENs) possuem validade por toda a vida útil da usina, dado que a 

Constituição e o arcabouço legal concedem ao Estado brasileiro o monopólio para 

exploração da energia nuclear. Em relação ao Tratado de Itaipu, a comercialização da 

energia elétrica é realizada no ACR, com as distribuidoras do Sul e Sudeste, também 

por meio de um regime de cotas e os contratos são denominados Contratos de Itaipu, 

cuja validade vai até o ano de 2023, período em que será quitada a dívida da usina. Por 

fim, também no ACR, tem-se a contratação por meio de cotas do PROINFA, que é o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, instituído pela Lei nº 10.438/2002 e 

administrado pela Eletrobras, com alocação das cotas para o ACR e ACL, cujos 

contratos com data de vencimento mais longa se encerram em 2031. 

 

O ACL normalmente realiza contratos para entrega futura, chamados contratos 

forward, com antecedência, em geral, não maior que 04 anos e de até 01 mês do mês 

de referência de entrega. Para o mês de referência, são firmados os contratos spot, os 

quais são fortemente influenciados pelo PLD. Ainda, existe a opção de celebrar 

contratos ex-post, ou seja, em um período de até 08 dias úteis após o encerramento do 

mês podem ser firmados contratos para cobrir a posição do mês que se encerrou. 

 

2.3.3 Capacidade Instalada de Geração 

 

Em a capacidade instalada de geração no Brasil era de 163,7 GW, em 

janeiro/2019 sendo que a tecnologia hidráulica representava 63,6%, as usinas 

termelétricas representavam 26,00% (incluindo biomassas) e a tecnologia eólica 

representava o montante de 8,9%. 
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2.3.5 Preço 

 

A formação do preço do mercado spot (PLD) é fruto do Custo Marginal de 

Operação (CMO) e do despacho centralizado realizado pelo ONS, essa é uma 

abordagem baseada no custo (cost based ou tight pool). A governança do SEB 

juntamente com a maior parte dos agentes entendem que é seria mais eficiente para 

formar o preço de liquidação das diferenças do mercado spot pela utilização dos 

modelos matemáticos, NEWAVE, DECOMP e DESSEM, a partir de janeiro/2020, com o 

objetivo de equilibrar Os benefícios entre o uso presente da água e o uso futuro, em 

função de seu armazenamento.  

 

Como citado os modelos matemáticos para o cálculo do CMO e do PLD são o 

NEWAVE, DECOMP e DESSEM, a partir de janeiro/2020, os quais são desenvolvidos 

pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) e utilizados pelo ONS para 

operação dos sistemas e também pela CCEE cálculo do PLD. O DECOMP é o modelo 

de curto prazo que indica o despacho individualizado das usinas em base semanal, 

sendo que o NEWAVE é o modelo de médio prazo que analisa dados e componentes 

no horizonte de 5 anos em relação ao momento de referência. Atualmente o CMO e o 

PLD são calculado em base semanal em três patamares diferentes de carga: leve, 

média e pesada. A partir de janeiro de 2020 será introduzida na cadeia de modelos 

setoriais o DESSEM que calculara o CMO e o PLD em base horária para o dia seguinte 

de operação e contabilização. 

 

Existem algumas diferenças entre o CMO e o PLD, apesar da origem comum dos 

dados e de serem gerados pelos mesmos modelos matemáticos, dente elas podemos 

citar: (i) existência de um valor mínimo e máximo para o PLD, pois esse possui reflexos 

comerciais e (ii) a retirada de restrições internas aos submercados para o cálculo do 

PLD, essa retirada é feita para formar um preço único por zona ou submercado. 
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2.3.6 Garantia Física (GF) 

 

Para a comercialização de energia elétrica um dos parâmetros mais importantes 

é a Garantia Física (GF) das usinas, ou seja, é um cálculo matemático realizado pela 

EPE e validado e publicado pelo MME que é o montante máximo que uma usina pode 

comercializar de energia elétrica sem que incorra em penalidades para os seus 

proprietários. 

 

De maneira simplificada, o cálculo da GF das usinas hidroelétricas e 

termoelétricas, representa a capacidade de contribuição dessas usinas para o 

atendimento da carga do SEB, observando características físicas e econômicas sob 

determinada modelagem matemática e estatística. Para as demais tecnologias, o 

cálculo da GF é basicamente a média de disponibilidade da fonte primária, observado 

critérios estatísticos para segurança da estimativa de geração da usina. 

 

O cálculo da GF para uma hidroelétrica utiliza o modelo NEWAVE e o Modelo de 

Simulação a Usinas Individualizadas (SUISHI) para simulações da produção e operação 

da usina hidroelétrica visando o atendimento do sistema considerando que o CMO 

deverá ser igual ao Custo Marginal de Expansão (CME), ou seja, existe indiferença 

entre operar o parque existente ou construir uma nova usina e que se aceita um limite 

máximo de 5% de risco de déficit em cada submercado (BRITO, 2016). O CME é 

estabelecido previamente pelo MME que utiliza os resultados obtidos nos Leilões do 

ACR. 

 

O processo de cálculo observa ainda uma carga crítica que deve ser atendida 

pelos blocos de usinas hidroelétricas e termoelétricas (com CVU) de forma 

independente (BRITO, 2016). Após a divisão da carga crítica que será atendido por 

cada bloco de usinas, é realizado para as usinas hidráulicas um rateio em função da 

geração média no período crítico, compreendido pelos anos de 1949 a 1956, 

considerados os anos mais secos do histórico do SEB, esse valor é conhecido como 

energia firme ou garantia física. As usinas termoelétricas tem o cálculo da GF em 
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2.3.7 Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) 

 

O Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), foi estabelecido pelo RE-SEB, é 

um mecanismo financeiro que visa o compartilhamento dos riscos hidrológicos que 

afetam os agentes de geração e permite o despacho centralizado do parque gerador 

hidrelétrico pelo ONS. Além disso, o MRE permite a utilização otimizada do uso da água 

das diversas bacias hidrográficas do Brasil que dada a sua extensão possuem 

diferentes regimes hidrológicos. 

 

O MRE é composto pelas hidrelétricas de forma compulsória e pelas PCHs de 

forma opcional, essas usinas rateiam a produção total do grupo por todas as usinas na 

proporção da GF para cada hora de operação. Existe um valor financeiro que remunera 

as trocas de energia entre as usinas que é Tarifa de Energia de Otimização (TEO) para 

cobrir os custos de O&M, dessa forma as usinas cedentes recebem das usinas 

cessionárias esse valor na contabilização da CCEE. 

 

O despacho centralizado das usinas hidrelétricas feito pelo ONS poderia trazer grande 

incerteza comercial para essas empresas dado que elas não controlam o volume de 

energia que seria gerado em cada período, sendo assim, para evitar essas incertezas o 

MRE rateio mensalmente o somatório da energia produzida pelo conjunto na proporção 

da Garantia Física de cada uma. Para medir a performance do MRE se utiliza variável 

denominada GSF – Generation Scaling Factor que nada mais é do que a razão entre a 

geração mensal do conjunto de usinas do MRE pela sua garantia física, esse fator é 

expresso em precentual da garantia física do Mecanismo para o mês, assim o GSF 

indica quanta energia será alocada a cada usina. 

 

Historicamente o GSF se manteve em percentuais elevados e essa expectativa 

alta performance orientava as estratégias de contratação das geradoras de longo prazo, 

que sempre vendiam energia correspondente a quase integralidade de suas Garantias 

Físicas, reservando um pequeno percentual descontratado a ser liquidado no mercado 

de curto prazo.  
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Ocorre que após a crise hídrica iniciada em 2014 e mudança do perfil do parque 

gerador, com entrada massiva de fontes renováveis intermitentes com prioridade de 

geração, fizeram com que o GSF atingisse valores próximos de 50% em 2018. Esses 

valores extremamente baixos fizeram com que os geradores hidrelétricos ficassem 

devedores na contabilização da CCEE em valores que atualmente superam os R$ 7,12 

bilhões que estão pendentes de cobrança por parte da CCEE, pois os geradores 

conseguiram decisões judiciais que os protegem. 

 

Desde 2014 o MRE tem sofrido com stress hídrico do SEB e com o processo de 

modernização do setor. Diversos analistas afirmam que o Mecanismo é uma barreira 

para a formação de preços no mercado spot por meio de oferta dos agentes de 

mercado mantendo o atual tight pool, no qual o ONS analisa o despacho com uma 

lógica de custos. 

 

2.3.8 Lastro e energia (bundle) 

 

O Brasil atualmente comercializa em conjunto lastro, ou capacidade, e energia, 

que na literatura é denominado de bundle. Atualmente o conceito de lastro no SEB 

pode ser entendido como a forma de se tratar a Confiabilidade do sistema. O MSEB-

2004 estabeleceu a obrigação de ter 100% das posições de venda e consumo 

lastreados em garantia física ou contratos de compra, o que, na prática, implica que as 

usinas devem ser emissoras de lastro do sistema. Essa obrigação é apurada na 

contabilização da CCEE no modulo Penalidade de Insuficiência de Lastro. O objetivo de 

cobrir 100% da venda e da compra com lastro visa atender ao preceito de segurança do 

sistema, ou Supply Adequacy no jargão internacional. A necessidade de manter a 

segurança do suprimento está presente em todo o arcabouço legal, regulatório e nas 

Regras e Procedimentos de Comercialização. 

 

É consenso no SEB que a comercialização em conjunto da capacidade e energia 

gera uma série de problemas e limita a evolução do setor a caminho de uma maior 
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liberalização do setor, dentre esses pontos podemos citar: (i) traz maior complexidade 

ao desenho de mercado; (ii) força a dependência de decisões governamentais para o 

funcionamento e/ou ajuste do mercado; e (iii) limita a expansão do ACL. 

 

 Traz maior complexidade ao desenho de mercado: quando se comercializa o 

capacidade e a energia de forma conjunta, as regras e procedimentos de 

comercialização estabelecem uma série de controles e obrigações de cobertura 

de venda ou consumo para evitar uma posição estruturalmente descoberta. 

Esses controles são feitos ex-post na contabilização do MCP, o que torna a 

referida contabilização mais complexa. Toda essa complexidade é trazida ao 

MCP para remunerar ou assegurar a infraestrutura de geração, porém quando s 

analisa os mercados internacionais mais desenvolvidos o MCP é pensado para 

liquidar as posições financeiras long e short dos agentes de mercado, ou seja, 

MCP se caracteriza por um mercado de diferenças valoradas ao preço à vista, 

sendo que a realização de contratos de energia é feita pelos agentes para se 

proteger desse preço. A complexidade regulatória e a configuração incorreta do 

MCP faz com que liquidez do mercado seja reduzida.  

 Força a dependência de decisões governamentais para o funcionamento e/ou 

ajuste do mercado: em situações de stress de mercado em que pode ocorrer um 

forte descolamento do mundo físico (energia elétrica) dos parâmetros 

regulatórios que refletem o lastro, é necessário estabelecer novas regulações ou 

acordos para evitar disputas administrativas e judiciais. Exemplo desse problema 

é o entendimento dos geradores hidroelétricos sobre o “direito” de comercializar 

a GF, que é o lastro da usina, concedido à usina e à geração efetiva do sistema, 

conhecido no SEB como fator MRE ou GSF. 

 Limita a expansão do ACL: antes de discorrer sobre esse ponto é importante 

observar que o Brasil é um pais em que o consumo de energia é crescente e é 

necessário manter o ritmo da expansão do parque gerador. Tendo como ponto 

de partida essa necessidade e que a atual contratação de novas usinas é feita 

nos leilões do ACR com base na expectativa de crescimento desse mercado, 

quando se busca reduzir o tamanho o ACR e ampliar o ACL ao passo que se 
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fornece a opção de escolha ao consumidor por outro é necessário rediscutir o 

mecanismo expansão do sistema. Em último caso a comercialização em conjunto 

de lastro e energia limita a expansão do ACL. Em outras palavras, o ACL bate 

em um “teto”, dado que expandi-lo pode significar diminuição ainda maior do 

mercado das distribuidoras e, consequentemente, da demanda por novos leilões 

para novas usinas. 

 

Este trabalho entende que para permitir uma maior liberalização do mercado e a 

evolução do SEB é necessário tratar de forma separada os produtos lastro, capacidade, 

e energia, ou seja, comercialização no formato “bundle” deveria ser revista. 

 

2.3 A problemática que demanda mecanismos de capacidade 

 

O dilema da era mercantil é que conforme aumenta-se o tamanho do mercado 

livre (ACL) se diminui a demanda por energia dos leilões regulados (ACR), nos quais se 

contratava energia basicamente e se garantia por consequência a segurança do 

suprimento e os demais atributos, como firmeza e flexibilidade. O ACL já viabiliza novos 

projetos exclusivamente por meio de contratos bilaterais ou leilões privados, porém 

somente de tecnologias renováveis de pequena escala, as quais proveem somente 

energia, mas não fornecem firmeza e nem tão pouco flexibilidade no atual estágio 

tecnológico. Assim, algum mecanismo que provenha firmeza e flexibilidade se faz 

necessário.  

 

O SEB possui uma predominância histórica de fonte hídrica para geração de 

energia elétrica, essas usinas além de fornecerem energia ao sistema, fornecem 

também firmeza, quando possuem reservatório e flexibilidade. Somada a esse fator 

histórico no início dos leilões do ACR se observou grande contratação de usinas 

hidrelétricas, porém desde o início desta década o perfil de contratação dos leilões 

mudou significativamente com a forte contratação de fontes renováveis, como eólica e 

solar, que das usinas hidrelétricas, fornecem ao sistema somente energia não agregam 

os demais atributos como flexibilidade e firmeza que são necessários ao sistema. Vale 
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observar que no atual desenho de contratação dos leilões regulados (ACR) se contrata 

somente energia, não existe precificação dos demais atributos ou serviços que uma 

fonte pode fornecer ao sistema. A persistência desse tipo de contratação, somente 

fontes eólica e solar, levou o sistema ao risco de suprimento, sendo necessário 

contratar tipos específicos de tecnologias que forneçam os atributos necessários para 

manter a estabilidade e segurança do sistema.   

 

Outro ponto importante a se citar é redução do mercado consumidor das 

distribuidoras causado pela migração de clientes do ACR para o ACL essa migração 

tem como consequência a redução da demanda contratada nos leilões do ACR, dessa 

forma, mesmo que no modelo atual se priorize a contratação de energia de fontes que 

forneçam os atributos desejados, com a demanda reduzida dos leilões atualmente não 

seria possível. Nesse momento de crescimento do ACL se observa iniciativas de 

contratação de novos projetos por meio de contratos PPAs, porém somente se contrata 

projetos de das fontes eólica e solar devido à grande redução de custos de implantação 

ocorrida nos últimos anos. 

 

Finalmente é importante citar os reflexos a dificuldade de funding que 

historicamente existe no Brasil. Essa dificuldade limita a expansão do parque gerador 

por meio dos contratos do ACL, dado que esses contratos possuem prazos menores 

que os atuais contratos dos leilões do ACR. Essa contratação em prazos mais curtos, 

que em geral são de 3 a 5 anos, é característica do ACL devido a incertezas inerentes 

aos mercados em que atuam e incertezas no mercado de energia elétrica e devido aos 

efeitos da inflação no preço dos contratos. A contratação em prazos mais curtos 

somada a um preço do mercado spot, PLD, extremamente volátil faz com que seja difícil 

a obtenção de financiamento junto aos bancos de fomento. 

 

Nesse cenário o mecanismo de capacidade atenuaria os reflexos das questões 

levantadas anteriormente, com contratos mais longos e firmes e garantiria a contratação 

de fontes que além de agregar energia elétrica ao sistema também supra suas 

necessidades técnicas.  
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3 Análise teórica e conceitos introdutórios 

 

Neste capítulo realiza-se uma revisão bibliográfica de trabalhos selecionados de 

autores que abordaram o tema de mercados de capacidade, considerando a aplicação  

em diferentes países, inclusive iniciativas discutidas no Brasil. Também se apresentará 

conceitos teóricos relevantes para o entendimento do mecanismo de capacidade, como 

“missing money”, renda infra marginal e conceitos estatísticos, visando facilitar  o 

entendimento do estudo de caso apresentado nos capítulos seguintes. 

 

3.1 A visão acadêmica internacional e nacional 

 

Iniciando pela análise da visão internacional, se apresentará parte da produção 

acadêmica de Cramton e Wolak, esses dois autores são importantes para o estudo do 

mecanismo de capacidade, pois possuem entendimentos divergentes sobre a 

necessidade da contratação de capacidade, sendo que Cramton defende a implantação 

desse mercado e Wolak tem uma visão contraria. Outro ponto importante do estudo a 

produção desses autores é que eles dedicaram a analisar o mercado de capacidade 

Colombiano que é o mais antigo em operação no mundo e tem um parque gerador 

muito semelhante ao parque gerador brasileiro com predominância de geração 

hidrelétrica, seguido de usinas termelétricas e com forte penetração de fontes 

renováveis. 

 

Em Cramton (Cramton, et al.,2007) se demonstra a implantação de um mercado 

de energia firme para a Colômbia, sendo que energia firme seria a capacidade de 

fornecer energia em período de escassez. Essa abordagem faz sentido, pois na 

Colômbia seu parque gerador é predominantemente hidroelétrico sendo que essa fonte 

responde por cerca de 80% da energia produzida e 66% da capacidade instalada. Em 

uma matriz elétrica com essa composição a restrição de confiabilidade na é ter recursos 

térmicos e hidrelétricos suficientes para fornecer energia firme durante um período 

estiagem severa. É importante entender essa abordagem quando se discute a 

implantação de um mecanismo semelhante no Brasil dada as semelhanças da matriz 
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eletroenergética. Nesse artigo apresenta-se o desenho de um leilão para contratação 

de opções de energia firme baseado leilão. Essa proposta apresenta duas importantes 

características com o que atualmente é feito no Brasil, uma delas o leilão que conforme 

apresentado no trabalho é muito parecido com já realizado e outra é o cálculo da 

energia firme que encontra seu paralelo no mercado local no conceito de garantia física. 

Existe exigência de que recurso físico garantido suficiente estará disponível para 

produzir energia firme. Essa exigência é crítica principalmente para as hidrelétricas e 

levou a distorções no modelo colombiano. O trabalho propõe que a obrigação de 

atender a carga das hidrelétricas seja concentrada nas horas de pico do dia, essa é 

uma vocação natural das hidrelétricas, pois essa tecnologia tem maior flexibilidade de 

acionamento respondendo rapidamente a aumentos de cargas, essa alocação de sua 

energia nos horários de pico do dia oferece a oportunidade da fonte extrair valor 

adicional da energia liquidada no mercado spot em caso de desempenho acima da 

opção de energia firme negociada. No mecanismo de capacidade Colombiano toda a 

geração seja ela nova ou existente participam dos mesmos produtos e os incentivos de 

desempenho vêm em grande parte do preço spot de energia, sendo assim é importante 

nesse mecanismo é não aplicar limite máximo ao preço de mercado. Lembrando que 

isso pode ser feito, pois o consumidor está protegido do preço alto pela opção de 

compra adquirida do gerador. 

 

Em (Cramton, et al., 2008) se afirma que capacidade adicional não seria um 

recurso caro, pois a implantação desta se beneficia de toda infraestrutura já existente, 

sendo que distorções no desenho de mercado são os verdadeiros responsáveis pelo 

encarecimento dessa. Esse trabalho propõe como solução para o “adequacy problem” a 

adoção das opções de confiabilidade, não falando em energia firme como no caso 

colombiano tratado anteriormente, essa solução também mitigaria as três grandes 

distorções dos mercados de eletricidade contemporâneos: risco de investimento, poder 

de mercado e precificação ineficiente. Afirma-se que acreditar em um mercado 

puramente energético, chamado de “only-market” ou “energy-only”, induziria um nível 

ótimo de suprimento é o principal equivoco que tem trazido risco ao abastecimento dos 

mercados desregulamentados a partir do final da década de 1990. Em um mercado que 
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energética centralizada selecione o tipo e a qualidade da capacidade que será adquirida 

nos leilões, como acontece atualmente nos leilões de energia nova ou existente. 

 

Em Cramton (Cramton, et al., 2013) apresenta-se os fundamentos de um 

mercado de capacidade com a possibilidade de negociação de opção de confiabilidade, 

que pode resolver o adequacy problem. Nesse trabalho se argumenta que um mercado 

de capacidade bem projetado apresenta semelhanças importantes com um mercado 

exclusivo de energia bem projetado. As semelhanças são que ambos os mercados 

dependem de reguladores ou do governo para determinar o nível de confiabilidade 

necessário para o mercado e altos preços spot para fornecer incentivos de desempenho 

aos geradores. Essa dependência do regulador ou do governo é um ponto negativo 

dessa abordagem, pois deixa o mecanismo sensível ao lobby do setor que pode ter 

como objetivo transformar o mecanismo em um sistema de subsídios de baixo risco 

para a geração existente. Esse trabalho apresenta a opção de confiabilidade como 

mecanismo para a contratação de capacidade, e demonstra que a renda infra marginal 

do gerador nos momentos de escassez do mercado de energia, desenho de mercado 

“only market”, serão quase totalmente substituídos por pagamentos de capacidade que 

não variam com o número de horas anuais de escassez. Essa abordagem, reduziria 

bastante o risco de mercado para o gerador que teria um fluxo de receitas mais 

previsível e melhoraria as condições de financiamento do projeto, refletindo em uma 

redução do custo de implantação do empreendimento. Já para o consumidor travaria 

seu custo máximo de contratação de energia no valor do preço de exercício da opção, 

se protegendo também dos picos de preço dos momentos de escassez. Como o risco 

das receitas do gerador se reduz significativamente com a implementação das opções 

de confiabilidade, o prêmio de risco do investidor em um mercado de capacidade deve 

ser menor do que em um mercado somente de energia. 

 

Wolak já possui ponto de vista divergente sobre a necessidade de mecanismo de 

capacidade para atender falhas do mercado de energia “only energy”. Em seu trabalho 

(Wolak, et al., 2013) ele compara o desempenho dos desenhos de mercado de energia 

“only market” e o desenho com as contratações de energia e capacidade 
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separadamente no mercado atacadista de eletricidade do Chile. Simulou-se a operação 

real do Sistema Interligado Central Chileno (SIC) entre 1989 e 2008 para cada um dos 

desenhos de mercado. No atual mercado, a contratação de capacidade responde por 

aproximadamente 17% da receita média anual dos empreendimentos de geração 

independente da tecnologia, sendo que a tecnologia de referência para definição do 

valor da capacidade é a geração a diesel. O trabalho demonstra que, caso se adote a 

abordagem “only market”, a volatilidade dos preços do mercado spot aumentaria e, 

consequentemente causaria aumento significativo na volatilidade da receita dos 

geradores, porém ele ressalta que risco de receita pode ser facilmente protegido pela 

celebração de contratos futuros com preço e quantidades fixos, esse último 

considerando sua expectativa de geração. Fazendo-se uso dessa contratação de longo 

prazo, que é prática frequente nesse mercado, se obtém um fluxo estável de receita. A 

abordagem “only market”, por apresentar grande volatilidade no preço do mercado spot, 

incentiva tomada de decisão mais eficiente aos agentes de mercado, sejam eles 

consumidores ou geradores, dentre esses incentivos podemos citar: (i) incentivos para 

os proprietários de unidades de geração e varejistas assinarem contratos a termo de 

preço fixo. Nesse caso o consumidor busca se proteger das altas de preço e o gerador 

dos preços baixos. (ii) incentivo financeiro para manter suas unidades em condições de 

funcionamento superiores, resultando em maior confiabilidade para o sistema; (iii) 

alocação mais eficiente da demanda por parte dos consumidores finais. Em desenhos 

de mercado “only market” não é interessante se estabelecer valores máximos de preço 

spot, pois resultará em baixo investimento na construção de nova geração. Finalmente 

o artigo mostra que caso o custo do déficit no Chile seja alto o suficiente para 

remunerar todas as tecnologias de geração disponíveis é desnecessário a utilização de 

da contratação de capacidade, sendo a receita do desenho “only market” suficiente para 

remunerar adequadamente o gerador, inclusive o gerador térmico despachado com 

frequência menor. 

 

No trabalho recente de Wolak (Wolak et al. 2019) apresenta-se a experiência 

colombiana de mercado de capacidade. Esse foi o primeiro mercado no mundo a 

contratar capacidade em separado, sendo que sua operação iniciou em dezembro de 
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2006. Essa experiência de mais de 10 anos é importante para os demais mercados do 

mundo, principalmente para o mercado brasileiro dado que o parque gerador dos dois 

países apresenta algumas semelhanças como a predominância de geração hidrelétrica. 

O trabalha apresenta que incialmente o objetivo do mecanismo de capacidade era 

fornecer um fluxo de receita adicional para plantas usadas com pouca frequência que 

talvez não cobrisse seus custos fixos apenas com a venda de energia e também 

menciona que a expansão da geração renovável intermitente agravou o problema 

adequação da receita, pois reduz a renda inframarginal das usinas dado que mantem o 

preço spot em patamares reduzidos, e aumentou a necessidade de manter a geração 

de backup disponível, devido a sua intermitência na geração. O mercado de capacidade 

colombiano trabalha com um mecanismo de capacidade que apesar de ser considerado 

com uma evolução das demais formas de contratação observadas no mundo ainda 

apresenta graves deficiências sendo que as principais são: (i) fornece fracos incentivos 

para que as usinas estejam disponíveis durante as horas de alta demanda, (ii) permite o 

exercício do poder de mercado para otimizar a receita dos geradores, inclusive podendo 

manipular esse mercado escolhendo de qual forma de contratação se extrai maior 

receita em determinada hora; (ii) dificuldade, considerando aspectos técnicos e 

econômicos, para definir a capacidade firme de unidades de geração renovável 

intermitente e (iv) ausência de incentivos para os consumidores ajustarem seu consumo 

em cenários de escassez. Pode-se constatar no artigo que o exercício do poder de 

mercado é a deficiência mais grave do desenho em questão, pois permite a um grupo 

restrito de empresas escolherem se a condição de escassez é acionada e, 

consequentemente se a opção de capacidade firme é exercida. A análise apresentada 

no artigo mostra claramente que incentivo para que os geradores acionem ou não a 

condição de escassez depende na grande maioria vezes das magnitudes relativas de 

suas quantidades de “capacidade firme” e de suas quantidades de contrato a termo. 

Observa-se que o racional identificado não considera a situação real do abastecimento 

elétrico, caso se esteja em um cenário de iminente estiagem e mesmo assim as 

hidrelétricas optem por manter os preços de suas propostas artificialmente baixos para 

evitar o desencadeamento da condição de escassez, as unidades térmicas mais caras 
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Essa abordagem também contribui para redução a capacidade total de geração 

necessária para atender à demanda anual de energia, e consequentemente o custo 

geral de operação do sistema. Também não há necessidade de intervenções do 

regulador para determinar: (i) a capacidade firme por unidade de geração; (ii) definir 

uma necessidade de capacidade firme do sistema; (iii) definição do mix de fontes de 

geração de menor custo. Essas definições resultariam das interações entre geradores e 

consumidores no mercado obrigatório de contratos futuros de longo prazo. 

 

Já na produção acadêmica nacional atualmente se tem poucos trabalhos 

tratando do tema e na sequência se apresenta as contribuições de Zucarato e Viana a 

cerca do tema. 

 

Zucarato (2009) em seu trabalho mostra que apesar da teoria indicar que 

mercados de energia elétrica puros são capazes de induzir o nível adequado de 

suprimento na prática isso não se confirma. Essa distância entre teoria e prática ocorre, 

pois essa indústria possui algumas características, como: concorrência imperfeita, 

informação incompleta, investimentos de capital intensivo de longo tempo de 

maturação, inelasticidade da demanda em relação ao preço e o caráter de bem público 

da confiabilidade. Zucarato (2009) também discorre sobre a necessidade de algum 

mecanismo coordenador das decisões descentralizadas de contratação para manter a 

sustentabilidade da expansão do parque gerador de energia elétrica. Diante desse 

ponto, no Brasil, atualmente, tem-se a contratação bilateral mandatória, que não tem 

oferecido ao mercado local o sinal adequado de necessidade de expansão, 

principalmente para o ACL. Sendo que se busca um ambiente de mercado com 

sustentabilidade na expansão do parque gerador de energia elétrica, pois dessa forma 

se reduz o custa do fornecimento do insumo para a sociedade principalmente pela 

redução do custo financeiro. Finalmente o trabalho em questão propõe um modelo de 

simulação para avaliar o desempenho de um Mercado de Capacidade para sistemas 

com predominância de geração hidrelétrica, como é o caso brasileiro, sujeito a 

incertezas tanto na demanda futura quanto na energia afluente. 
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No trabalho de Viana (2018) é apresentado um novo Desenho de Mercado para 

SEB. Esse trabalho tem como ponto central a utilização de leilões para operação do 

SIN – Sistema Interligado Nacional, para contratação de energia elétrica e para a 

contratação de capacidade de geração de energia elétrica. Esse trabalho apresenta 

alguns problemas no funcionamento SEB principalmente destacando: (i) 

sustentabilidade econômica e financeira; (ii) sinal de preços; e (iii) complexidade técnica 

e regulatória. Observa que os problemas citados diminui a eficiência econômica, 

resultando em um ambiente de negócios inadequado que leva a uma incorreta alocação 

de custos e riscos. Como forma de solucionar esse s problemas o trabalho sugere 

abordar os seguintes pontos: (i) correta alocação de custos entre agentes e sociedade, 

(ii) unbundling dos diferentes produtos vinculados à energia elétrica, (iii) separação do 

fio e da comercialização na Distribuidora, (iv) separação do Atacado e Varejo, (v) 

separação da figura da Comercializadora e do Corretor, (vi) criação da figura regulatória 

do Agregador de Medição, Bolsa de Energia e Balcões Organizados, (vii) formação de 

preço por oferta com Leilões DAM e IDM, (viii) formação do Operador de Mercado do 

Brasil (OMB) com a fusão da CCEE ONS, (ix) leilões como principal mecanismo 

alocativo. A separação dos diversos produtos associados a energia, denominado na 

literatura de Unbundling, é ponto central do novo desenho de mercado, sendo assim 

esse trabalho sugere a criação dos seguintes mercados para o melhor desenvolvimento 

desses produtos: Mercado de Capacidade, de Energia, de Reservas e de Certificados 

de Energia Limpa. 

 

3.2 Conceitos teóricos relevantes 
 

Países com demandas crescentes de energia elétrica o preço spot de forma 

isolada não é suficiente para induzir novos investimento e assegurar o adequado 

suprimento de energia elétrica, e isso ocorre por conta de algumas características 

específicas e devido a falhas desse mercado. Essa situação ocorre por que a renda 

inframarginal gerada pelos picos de preço em momentos de escassez não seria 

suficiente para cobrir os custos fixos de implantação de empreendimentos de geração 



55 
 

de energia elétrica fazendo com que os investidores não se interessem aplicar seus 

recursos na expansão do parque gerador. 

 

Historicamente o preço da energia no mercado de curto prazo brasileiro se 

mantem baixo por alguns fatores: (i) predominância de usinas hidrelétricas na matriz 

eletroenergética com custo marginal de produção igual a zero, (ii) inserção crescente de 

fontes renováveis intermitentes na matriz eletroenergética também com custo marginal 

de produção igual a zero, e (iii) a relativa abundância de combustíveis fósseis, como 

gás e carvão, no mercado internacional. 

 

Sendo assim para obter um nível de confiabilidade adequado, o mercado deveria 

possibilitar um preço-teto suficientemente alto que permita a recuperação dos 

investimentos. Porém normalmente essa não é a forma de atuar sobre o problema dado 

que aumentaria a possibilidade de exercício de poder de mercado, dada a inexistência 

de resposta à demanda e também por existir resistência por parte dos reguladores, pois 

entendem que penalizaria os consumidores. Nesse contexto, na grande maioria dos 

mercados de energia opta por reduzir o valor do preço-teto do mercado de curto prazo. 

Consequência direta da redução do preço-teto é a redução da renda inframarginal do 

empreendimento que, nesse cenário, torna-se insuficiente para a recuperação dos 

custos fixos, se a capacidade instalada encontrar-se em um nível adequado. A renda 

inframarginal no setor elétrico nada mais é que o excedente do produtor para os bens 

comuns da teoria econômica, ou seja, é a diferença entre o preço recebido pelo bem e 

seu real custo de produção. Essa situação de insuficiência de recursos para 

recuperação dos custos fixos na implantação de um empreendimento gerador de 

energia elétrica é denominada de “missing money" e foi descrita pela primeira vez por 

Roy J. Shanker (2003). 

 

O “missing money” representa a situação em que a renda obtida no Mercado de 

Energia pela venda dos contratos a preço spot não é suficiente para atrair novos 

investimentos em geração, ou seja, o preço spot não é alto suficiente para remunerar as 

usinas, uma premissa forte presente na desregulamentação na década de 1990 
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CVaR E 	r	|	r	 VaR 	 r                                       1  

 

No estudo de caso apresentado a seguir se utilizou o conceito dos percentis para 

agrupar as séries de CMO que foram utilizadas para simular o preço de venda da 

energia no mercado spot. Os percentis são medidas que dividem a amostra por ordem 

crescente dos dados em 100 partes, cada uma com uma percentagem de dados 

aproximadamente igual. Por exemplo, o 1º (primeiro) percentil determina o 1 (um) por 

cento menor dos dados. Nesse trabalho se utilizou a média mensal do 25º (vigésimo 

quito) percentil das séries de CMO para definir o que seria os preços do mercado spot 

para o cenário Wet. Também se utilizou o 50º (quinquagésimo) percentil séries de CMO 

para definir o que seria os preços do mercado spot para o cenário Trend. 

 

P L 	
∗

∗ h                                              2  

 

Onde, 

Li: Limite inferior da classe Pi 

n: tamanho da amostra 

Fa: soma das frequências das classes anteriores a Pi 

fp: frequência da classe Pi 

h: amplitude da classe Pi 

 

3.4 Mecanismos de Capacidade 

 

A partir desse cenário e da perspectiva de que a energia elétrica é bem público 

essencial para o desenvolvimento da sociedade, sem substituto direto, e que essa 

sociedade enxerga o Estado como viabilizador desse bem, se busca uma alternativa ao 

suprimento que seria uma solução de mercado puro, com o preço spot como indutor de 

novos, mas que também garanta a devida recuperação dos custos fixos do 

empreendimento. 
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O problema de garantir a sustentabilidade da expansão da geração, e 

consequentemente oferecer o produto eletricidade com a devida confiabilidade, 

minimizar o missing money, e no longo prazo, minimizar também o custo para os 

consumidores é denominado na literatura como “supply adequacy problem”, ou o 

“Problema de Adequação de Suprimento”. Para superar os desafios relacionados ao 

problema da adequação do suprimento, uma segunda onda de reformas setoriais foi 

iniciada em meados dos anos 2000 (Sioshansi, 2008), cujas soluções propostas são 

baseadas em sinais econômicos complementares ao preço de curto prazo, 

denominadas de Mecanismos de Capacidade. 

 

Os mecanismos de capacidade evoluiram ao longo do tempo e buscam uma 

conjunção entre um mercado de capacidade e um mercado de energia puro, visando 

recuperar a receita dos geradores ao mesmo tempo manter os sinais econômicos de 

um mercado de curto prazo sem limitação de preço. A teoria recente mais aceita é a de 

que a contratação por capacidade, ou seja, o pagamento por capacidade seria um 

prêmio pago por consumidores aos geradores por um contrato de opção que os proteja 

de picos de preço em um mercado de energia puro. 

 

O primeiro trabalho a observar o mecanismo a partir deste ponto foi Vázquez et 

al. (2002), que foi seguido uma extensa lista de referências bibliográficas como Bidwell 

(2005), Oren (2005), Cramton e Stoft (2006), Utilities Policy (vol. 16, setembro de 2008). 

Atualmente a denominação mais comum na literatura para este mecanismo é contratos 

de confiabilidade. 

 

No mercado brasileiro o trabalho de Zucarato (2009) faz uma analise do contrato 

de confiabilidade sob a ótica de um contrato de opção, nesse observa-se que o gerador 

receberia um pagamento pela capacidade, isto é, o prêmio da opção, porém tem a 

obrigação de compensar financeiramente os consumidores toda vez que o preço de 

curto prazo superar determinado valor, isto é, o preço de exercício. Nesse desenho 

preço de exercício funciona para os consumidores com um preço-teto, protegendo-os 

dos picos de preço extremamente elevados. Já os geradores estão expostos aos 
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preços elevados, somente em caso de indisponibilidade de seu parque gerador. Dessa 

forma, em mercados com mecanismos de capacidade, não é necessário termos preço-

teto extremamente elevados, dado que a renda inframarginal necessária para cobrir os 

custos fixos dos empreendimentos é recuperada pelo prêmio do contrato por 

confiabilidade. 

 

Algumas características podem completar o desenho de mecanismos de 

capacidade aderente aos modernos mercados de energia elétrica: (i) implantação de 

leilões centrais de contratação de confiabilidade tanto para novos empreendimentos 

quanto para empreendimentos já existentes; (ii) contratos de confiabilidade são 

contratos futuros com duração diferenciada para novos geradores e geradores 

existentes; (iii) consideração da disponibilidade de transmissão no mecanismo de 

confiabilidade; (iv) contratação de confiabilidade por região elétrica; e (v) toda a geração 

existente é considerada para construção da curva de oferta por capacidade, evitando o 

exercício de poder de mercado por meio da retenção dessa capacidade e aumento do 

preço. 

 

A seguir apresenta-se os tipos de Mecanismos de Capacidade descritos na 

literatura, sua implementação e resultados nos diversos mercados de energia elétrica 

do mundo. 

 

3.4.1 Tipos de Mecanismos de Capacidade 

Demanda Por Reserva Operativa 

 

A Demanda por Reserva Operativa é o Mecanismo de Capacidade mais próximo 

de um mercado de energia elétrica puro.  Esse consiste em se criar um requisito, ou 

seja, uma necessidade de reserva operativa de modo que a formação de preço de curto 

prazo do mercado de energia elétrica seja influenciada pela escassez desta reserva 

operativa. Esta reserva operativa é estabelecida pelo operador do sistema como um 

incremento na demanda de energia elétrica e sempre que o nível da reserva cair a 
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níveis abaixo do requisito preestabelecido, o operador do sistema paga um determinado 

preço para adquirir esta reserva. 

 

Nesse Mecanismo um gerador pode ofertar sua energia tanto no mercado de 

energia quanto como reserva operativa, sendo assim, a possibilidade de arbitragem, 

fará com que o preço do mercado de energia seja igual ao preço da reserva operativa, 

sempre que essa se encontrar abaixo do requisito previamente estabelecido. O 

funcionamento dessa arbitragem de preços pode ser melhor compreendido da seguinte 

forma: admitindo-se que em um dado momento, em uma situação de equilíbrio, a 

capacidade instalada seja suficiente para atender à demanda do mercado de energia 

somada ao requisito de reserva operativa. Qualquer redução na demanda do mercado 

de energia faz com que sobre reserva operativa, ou seja, não há restrição na reserva 

operativa, e, neste caso, o preço pago pela reserva é zero. Nesse cenário o preço de 

curto prazo, preço spot, do mercado de energia elétrica é igual ao custo marginal de 

operação, ou oferta do gerador marginal na pilha de despacho.  

 

Por outro lado, nesse mesmo cenário, caso ocorra um aumento na demanda, 

esse faz com que a reserva operativa se torne escassa, e o operador do sistema tenha 

a necessidade de pagar um preço pela reserva operativa. Se este preço for superior ao 

preço do mercado de energia, o gerador faz uma oferta de reserva operativa ao 

operador do sistema. O efeito é o mesmo de se elevar o preço de curto prazo até o 

preço da reserva operativa, de modo que o gerador prefira ofertar no mercado de 

energia. Esse efeito ocorre, pois esse gerador competitivo que retirou sua oferta de 

geração da pilha de despacho para inserir sua capacidade como reserva operativa abre 

espaço para ser substituído por outro gerador com oferta de geração a um preço 

superior ao anterior, elevando assim o preço de curto prazo. Desta forma, não há a 

necessidade de se esperar um período de escassez para que ocorra um pico de preço. 

No Mecanismo de Reserva Operativa os picos de preços produzidos serão mais 

frequentes e necessitarão de uma intensidade menor para recuperar o custo fixo dos 

agentes. A intensidade do pico de preço será dada justamente pelo preço pago pela 

reserva operativa. 
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A principal vantagem do modelo de precificação por meio de demanda por 

reserva operativa é virtualmente desacoplar o requisito de confiabilidade do preço-teto, 

sendo possível produzir um pico de preço de maior duração e menor intensidade, 

limitando assim, o poder de mercado e beneficiando o consumidor (Zucarato 2009). 

 

Mecanismos de Capacidade Baseados em Quantidade 

 

Uma abordagem diferente ao problema de adequação do suprimento é obrigar 

que os consumidores contratassem uma quantidade suficiente de capacidade para 

cobrir sua demanda, com uma determinada especificação de confiabilidade. Essa 

capacidade pode ser obtida por meio de geração própria, programas de gerenciamento 

pelo lado da demanda ou por meio de compra de créditos de capacidade de geradores. 

 

Ao obrigar a aquisição de capacidade, que é um bem limitado à disponibilidade 

dos recursos existentes, este mecanismo adiciona um valor ao bem toda vez que o 

mesmo torna-se escasso. Neste mecanismo, o preço da capacidade é determinado 

pela interação entre os agentes do mercado, porém seu valor máximo é dado pela 

penalidade imposta aos consumidores caso estes não cumpram com os requisitos de 

capacidade. 

 

A receita associada ao mercado de capacidade substitui a renda inframarginal 

não auferida pela imposição de um preço-teto no mercado de curto prazo incompatível 

com o requisito de confiabilidade desejado. Em teoria, caso a penalidade imposta aos 

consumidores esteja bem calibrada, pode-se adotar um preço-teto tão baixo quanto o 

custo marginal do gerador mais caro do sistema, visto que toda a renda inframarginal 

necessária para este agente seria auferida no mercado de capacidade. 

 

O preço da capacidade é determinado pela disponibilidade da mesma, sendo 

que, em caso de excesso de capacidade instalada no sistema, o preço da capacidade 

tenderá a zero, pois qualquer valor recebido por capacidade será melhor do que 
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receber apenas pela energia gerada no mercado de curto prazo. Já em situações de 

escassez de capacidade, o preço da capacidade tenderá ao valor do custo fixo dos 

geradores deduzido da expectativa de receita no mercado de curto prazo. 

 

Diferença importante entre esse mecanismo e o de Reserva Operativa é a 

questão do pico de preço. Enquanto o mecanismo anterior busca alongar a duração do 

pico de preço ao passo que diminui sua intensidade, este mecanismo atua 

explicitamente na obrigação de contratação de um determinado nível de capacidade, o 

que possibilita eliminar completamente o pico de preço. Desta forma, todo o custo fixo 

não coberto nos períodos de escassez pelo pico de preço deve ser recuperado no 

mercado de capacidade (Zucarato 2009). 

 

Mecanismos de Capacidade Baseados em Preço 

 

Outro mecanismo de capacidade é a adoção de um explícito pagamento pela 

capacidade instalada, na forma de um subsídio direto pago ao gerador. Em 

contrapartida ao pagamento por capacidade, adota-se um preço-teto relativamente 

baixo para o mercado de curto prazo, de tal forma que o pagamento por capacidade 

substitua a renda inframarginal associada aos períodos de escassez. Com o valor da 

capacidade definido administrativamente pelo operador do sistema, a quantidade de 

capacidade que será adicionada ao sistema será determinada pelo mercado de acordo 

com a remuneração desejada. 

 

A vantagem deste mecanismo de mercado é a facilidade de sua implementação. 

Entretanto, caso não haja nenhuma limitação no valor pago pela capacidade a ser 

adicionada no sistema, pode haver uma sobre oferta de capacidade instalada, dado que 

o pagamento por capacidade é suficiente para cobrir custos fixos elevados. Dessa 

forma esse mecanismo deve ser implantado com uma serie de limitadores para evitar 

sobre oferta de capacidade e a implantação de empreendimentos de geração com 

custos fixos elevados que causariam um sobre custo no suprimento de energia elétrica 

dos consumidores. 
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Este mecanismo foi implantado na Espanha, Argentina e Chile, sendo que está 

em operação nesses países e já foram implementadas na Colômbia e no antigo 

mercado de energia elétrica da Inglaterra e País de Gales. Na experiência implantada 

na Inglaterra e no País de Gales, o valor do pagamento pela capacidade considerava 

tanto o risco quanto o custo do déficit e os recursos financeiros necessários eram 

obtidos junto aos consumidores através de um incremento no preço do mercado de 

curto prazo(Zucarato 2009). 

 

Mecanismos de Capacidade Híbridos 

 

Uma solução hibrida também é proposta buscando incorporar as vantagens das 

abordagens relativas a preço e quantidade. Nesse caso a contratação dos créditos de 

capacidade é realizada pelo operador de mercado diferentemente do mecanismo de 

capacidade baseado em quantidade, no qual os consumidores a adquirirem créditos de 

capacidade obrigados pela regulação vigente no mercado. 

 

Essa contratação é baseada em uma curva de demanda por capacidade 

permitindo tanto o controle direto sobre a capacidade instalada como a redução da 

volatilidade no pagamento por capacidade. Quanto menor a inclinação da curva de 

demanda por capacidade, menor a variação do pagamento por capacidade em 

decorrência de flutuações na capacidade instalada. Uma consequência da inclinação da 

curva de curva de demanda por capacidade é a intensidade do sinal econômico para o 

investimento em capacidade quanto maior a inclinação da curva maior será a 

intensidade do sinal econômico para o investimento em capacidade em momentos de 

escassez e o contrario também será verdade. 
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Dos mecanismos de capacidades expostos acima o Mecanismo de Capacidade 

Baseado em Preço tem grande aderência na esfera institucional do SEB, pois dá 

liberdade às instituições setoriais, principalmente ao MME, utilizando da EPE, para 

definir a política de expansão do parque gerador, priorização de fontes que seriam 

contratadas no Mecanismo de Capacidade, valor pago pela inserção de nova 

capacidade ao SEB e valor pago à capacidade existente e desenho dos Leilões de 

Capacidade. E suma se manteria o atual planejamento central da expansão do parque 

gerador realizado pelo MME, já que esse é um ponto de sucesso do atual desenho de 

mercado brasileiro sendo inclusive premiada pelo Banco Mundial e exportada para 

diversos países em desenvolvimento.  

 

Os Mecanismos de Capacidade possuem como principal desvantagem a 

redução dos sinais econômicos de um mercado de energia puro cujo preço de curto 

prazo seja definido de forma competitiva e sem limitações. Essa desvantagem provoca 

dois efeitos importantes, sendo o primeiro deles, o desestímulo ao desenvolvimento da 

elasticidade da demanda, ou seja, com a implantação de desse mecanismo a demanda 

pelo produto energia elétrica que já é consideravelmente inelástica tende a manter essa 

característica. Esse é um ponto importante na formulação de uma arquitetura de 

mercado que funcione, pois como a demanda responde muito pouco aos sinais de 

preço, sempre há a possibilidade de a curva de demanda não interceptar a curva de 

oferta e o preço ser definido de forma exógena, como o custo do déficit estimado pelo 

regulador. Vale observar que a inelasticidade da demanda pode ser uma forte 

característica do insumo, pois esse não encontra atualmente um substituto completo e 

as sociedades modernas se mostram cada vez mais dependentes desse produto.  

 

Outro efeito importante é a redução dos incentivos de performance. Em um 

mercado de energia elétrica puro, os geradores só auferem receita se efetivamente 

produzirem energia elétrica, ou seja, o gerador necessita ter um custo de geração 

competitivo para ser despachado pelo operador do mercado, caso contraria não possui 

a devida remuneração, em caso extremo esse gerador ineficiente se retiraria do 

mercado. Já com a implementação de mecanismos de capacidade esse mesmo 



66 
 

gerador, se contratado por capacidade, poderia nunca gerar energia elétrica 

efetivamente, mas mesmo assim auferir receita proveniente dessa contratação. 

 

3.5 As iniciativas de aplicação no Brasil 
 

A Curva de Aversão ao Risco (CAR), utilizada pelo ONS, é, muito provavelmente, 

a mais próxima implementação prática do mecanismo de capacidade baseado em 

demanda por reserva operativa. A CAR é um instrumento de gestão operativa que 

representa a evolução dos requisitos mínimos de armazenamento de energia de cada 

subsistema necessários ao atendimento pleno da carga ao longo de determinado 

período. 

 

Em mecanismos de reserva operativa se cria um requisito de disponibilidade de 

geração, ou seja, uma necessidade, de reserva operativa de modo que a formação de 

preço de curto prazo do mercado de energia elétrica seja influenciada pela escassez 

desta reserva operativa. Esta reserva operativa é estabelecida pelo operador do 

sistema como um incremento na demanda de energia elétrica e sempre que o nível da 

reserva cair a níveis abaixo do requisito preestabelecido, o operador do sistema paga 

um determinado preço para adquirir esta reserva. 

 

Usualmente a literatura descreve este mecanismo para sistemas termelétricos, 

medindo a reserva operativa como a diferença entre a demanda e a capacidade 

disponível, no caso brasileiro a CAR pode ser considerada uma reserva operativa para 

sistemas hidrelétricos, pois ao garantir que haja capacidade disponível acima da 

demanda mitiga o risco de déficit de potência, enquanto que garantir um nível mínimo 

de armazenamento nos reservatórios mitiga o risco de déficit de energia (Zucarato, 

2009). 

 

Observe que a forma de precificação também é similar. Na descrição deste 

mecanismo, foi mostrado que, se o operador do sistema aceitar reduzir a reserva 

operativa para evitar um corte de carga, a contrapartida é a elevação do preço de curto 
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prazo. A modelagem da CAR é exatamente a mesma quando adotada internamente 

aos modelos de despacho e formação de preço: uma penalidade que aumenta o custo 

marginal de operação sempre que o nível de armazenamento estabelecido pela CAR 

for violado. É como se o preço da energia fosse definido pelo preço pago para se 

manter o estoque da reserva de energia. 

 

A obrigatoriedade de que o consumo esteja 100% respaldado por contratos 

bilaterais, que por sua vez devem estar lastreados em ativos de geração (garantia 

física), possui as mesmas propriedades de um mecanismo de capacidade baseado em 

quantidade (Barroso et al., 2007), no qual se cria uma obrigação de contratação de um 

determinado nível de capacidade, o que possibilita eliminar completamente o pico de 

preço. Sempre que houver disponibilidade suficiente de garantia física no mercado de 

energia elétrica brasileiro, os preços dos contratos bilaterais refletirão apenas a 

expectativa futura dos preços de curto prazo. Entretanto, quando a garantia física se 

torna um bem escasso, o preço dos contratos bilaterais considerará, além da 

expectativa dos preços de curto prazo, uma componente associada ao custo da 

capacidade. No curtíssimo prazo o custo da capacidade é determinado pela penalidade 

por falta de capacidade enquanto que no longo prazo representa o custo de um novo 

ativo de geração. O valor dessa penalidade considera em seu cálculo o custo marginal 

da expansão. A modalidade de contratação por disponibilidade, adotada nos leilões de 

energia nova para os empreendimentos termelétricos, também possuem características 

de contratos de confiabilidade, no qual o preço de exercício é o custo variável unitário 

das usinas termelétricas e o prêmio é a receita fixa exigida pelo empreendedor. 

  

Tais pontos serão melhor detalhados no tópico seguinte no qual será 

apresentada uma proposta de leilões para contratação de confiabilidade. 
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4 Proposta de leilões de capacidade e a caracterização estudo de caso 

 

Este capítulo apresenta os principais elementos para uma proposta de leilões para a 

contratação de capacidade para o mercado brasileiro e também apresenta a 

caracterização do estudo de caso que é simular a viabilidade de um empreendimento 

hidrelétrico de grande porte, como um projeto estruturante, em um desenho de mercado 

com contratação de capacidade em separado da contratação de energia elétrica. 

 

A presente seção contextualiza a discussão dos capítulos anteriores e introduz a 

forma como seriam realizados este tipo de certame no país.  Inicialmente se discute 

alguns elementos importantes de desenho dos leilões e na sequência se apresenta 

aspectos metodológicos e caracterização de um caso prático envolvendo uma usina 

estruturante hipotética. Observa-se que a escolha de uma usina estruturante deve-se 

ao histórico brasileiro de problemas no desenvolvimento de tal tipo de projeto, como 

também a relevância desse tipo de usina para o fornecimento de energia e ao mesmo 

tempo provendo a segurança e estabilidade do sistema com já citado anteriormente. 

 

Alguns mercados de energia elétrica necessitam desenvolver um Mercado de 

Capacidade visando atenuar algumas falhas de mercado. A predominância de usinas 

hidrelétricas na matriz eletroenergética com custo marginal de produção igual a zero e a 

inserção expressiva energias renováveis também com custo marginal de produção igual 

a zero faz com que o preço spot apresente volatilidade extrema o que não prevê sinais 

adequados para que sejam atraídos investimentos em geração de energia elétrica. 

Nesse cenário, uma abordagem por mercado puro pode causar problemas na 

segurança do suprimento. Além disso, sem nenhum tipo de regulação ou mercado 

específico, a nova capacidade pode ser de tecnologias não desejadas que possam 

dificultar a operação do sistema com grande nível de integração como o brasileiro. 

 

Como o objetivo de manter os conceitos e mecanismos já utilizados no mercado 

local para introduzir a contratação de capacidade seria interessante aproveitar os atuais 

modelos de Leilões de Energia Nova e Leilões de Energia de Reserva para desenhar os 
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futuros Leilões de Capacidade, dessa forma, os novos leilões seriam realizados pela 

CCEE com base em diretrizes estabelecidas pelo MME, estudos técnicos da EPE e 

regulação da ANEEL. As diretrizes estabelecidas pelo MME considerariam as 

estimativas de crescimento do consumo, os objetivos da política energética central, 

incluindo fontes que seriam priorizadas, e aspectos operativos, como critérios de 

confiabilidade, e as informações e análises da operação do SIN apresentadas pelo 

ONS. 

 

Os Leilões de Capacidade deveriam observar: 

 

 Volume de contratação de capacidade, 

 Cálculo da GF necessária, 

 Antecedência de realização dos certames, 

 Duração do contratos para empreendimentos novos e existentes, 

 Desenho do Leilão, 

 Pagamento e gestão dos contratos de capacidade. 

 

4.1 Volume de contratação de capacidade 

 

O volume de contratação de capacidade consideraria o crescimento esperado do 

consumo e o cálculo da GF - Garantia Física (que seria e métrica de confiabilidade do 

sistema) necessária para atender a esse consumo. Para se evitar pressões políticas, o 

risco de lobby, que é um dos pontos críticos dos mecanismos de capacidade conforme 

afirma Cramton (2013), seria criado pela EPE um Procedimento de Planejamento, 

similar aos Procedimentos de Rede e de Comercialização operacionalizados 

atualmente pelo ONS e CCEE, respectivamente. Este Procedimento de Planejamento 

trataria dos critérios que teriam de ser obedecidos para a estimativa de crescimento do 

consumo, determinação do mix tecnológico que seria contratado em cada leilão e, por 

fim, a métrica de critério de suprimento e confiabilidade a ser perseguida. 
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Os custos dessa contratação seriam rateados por todos os consumidores em 

proporção ao seu consumo nos últimos 12 meses, sem diferenciação por ambiente de 

contratação, dado que o SEB tende para uma liberalização completa de seu consumo. 

 

Os contratos de capacidade existente poderiam ter duração reduzida em relação 

aos de capacidade nova, pois os ativos já estariam amortizados, sendo que propõem-se 

um prazo padronizado de três anos, o qual seria o mínimo necessário para substituir 

uma usina em processo de desativação por uma usina nova de pequeno porte. 

 

Já a duração dos contratos de capacidade nova merece uma análise mais 

criteriosa, pois permeia algumas questões importantes para o setor, como: (i) excessiva 

indexação dos preços contratados, (ii) a redução de preços, devido ao surgimento de 

novas tecnologias ou ganhos de escala e (iii) necessidade de financiabiliade. Se por um 

lado contratos de longo prazo são um fluxo de caixa garantido necessário na estrutura 

de financiamento dos empreendimentos, por outro, caso esses contratos sejam 

excessivamente longos eles podem ter seus preços descolados da realidade do 

mercado pelo efeito da indexação inflacionária, como já se observa no mercado 

brasileiro, e também podem impedir a entrada de novas tecnologias mais competitivas 

prejudicando o consumidor, sendo assim, período ideal de um contrato de capacidade 

de uma usina nova deve ser somente o suficiente para o financiamento do projeto 

podendo mudar de leilão para leilão conforme estudos e recomendações da EPE 

considerando as condições do mercado.  

 

4.3 Desenho dos Leilões de Capacidade 

 

A elaboração de um desenho Leilão de Capacidade adequado às necessidades 

do mercado brasileiro de energia elétrica passa por uma série de definições, dentre elas 

temos: (i) a definição dos produtos que serão negociados sendo eles a capacidade 

existente e nova (ii) sistemática do Leilão que é o conjunto de regras para submissão de 
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lances e efetiva competição no Leilão, (iii) definição sobre a competição das diferentes 

tecnologias em conjunto ou em separado. 

 

A respeito dos produtos que ofertados no Leilão foi apresentado em Viana (2018) 

que competição entre toda a geração existente, ou seja, usinas já instalada traz 

significativos ganhos principalmente de preço aos resultados dos Leilões. Não existe a 

necessidade de segregação desses leilões por fonte, sendo que a variação que pode se 

ter nesse tipo de produto seria a duração dos contratos e nesse quesito se tem um 

limite máximo de duração de 3 (três) anos e um mínimo de 1 (um) ano. 

 

Já quando se fala em produtos direcionados para a contratação de capacidade 

nova uma grande discussão se forma em torno da competição separado por fonte ou 

em conjunto. Essa questão é um importante trade-off que precisa ser cuidadosamente 

avaliado considerando a competitividade da contratação de tecnologias já maduras em 

leilões em conjunto ou a competição segregada por fonte. Se por um lado as 

tecnologias maduras poderiam impedir o avanço e o desenvolvimento das tecnologias 

nascentes, mas garantiriam o atendimento da demanda por energia elétrica a preços 

mais competitivos. Por outro os investidores frequentemente defendem que os produtos 

devem ser exclusivos, pois seria complexo e inadequado comparar diferentes 

tecnologias em um mesmo produto. Também nessa linha se entende que produtos 

exclusivos por tecnologia beneficiam as fontes que não estão totalmente maduras e 

garante um espaço na contratação para essas indústrias nascentes, mas para a 

implementação eficiente dessa contratação deve-se evitar a reserva de mercado. Outra 

questão relevante da segregado por fonte, é o fato de permitir ao planejador priorizar a 

matriz energética desejada atendendo as necessidades técnicas do sistema. 

 

O argumento proeminente contra a criação de produtos segregados é o risco de 

lobby, que já é um problema nos mercado de capacidade, como mencionado 

anteriormente, ou seja, a contratação em separado agrava esse risco, pois cria nichos 

de mercado e grupos de interesse com o objetivo único de manter determinada 

indústria funcionando, independente de sua eficiência. Também se argumenta que o 
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preço de fechamento do leilão tenderia a ser mais alto, pois se perde o efeito da 

contratação em escala devido à fragmentação da demanda do leilão. 

 

Já a respeito da contratação de capacidade nova é importante mencionar alguns 

pontos a favor da segregação de contratação separada por fonte, um deles é que 

frequentemente uma nova fonte enfrenta estágios diferentes de competição e de 

evolução tecnológica, pelo que a competição pura e simples entre todos os projetos, 

embora maximize a eficiência econômica de curto prazo, pode ser danosa no médio e 

longo prazo ao impedir que novas tecnologias mais eficientes surjam e ganhem espaço.  

 

Relativamente à capacidade existente, entende-se que esta poderia competir em 

um único produto, dado que, uma vez que a planta já foi viabilizada e já existe, não se 

deveriam criar nichos específicos de produto. Neste caso, a eficiência econômica pura e 

simples deveria prevalecer. Diante do exposto, entende-se que a nova capacidade seja 

adquirida por meio de leilões de capacidade segregada por fonte e que a capacidade 

existente seja adquirida por meio de leilões de capacidade com um único produto. 

 

Sobre a submissão de lances, este será o de formato contínuo, no qual os 

vendedores submetem um lance igual ou inferior ao preço inicial do certame, que é o 

preço máximo estabelecido para o Leilão. Após a submissão do lance inicial, os lances 

são ordenados, do menor para o maior preço, e são considerados atendidos os lances 

necessários até o atendimento da demanda. Os lances acima da quantidade 

demandada são considerados não atendidos e podem submeter um novo lance igual ou 

menor ao preço marginal deduzido de um decremento mínimo. Se um novo lance é 

submetido, a pilha é reordenada e o mecanismo será reiniciado. Essa lógica segue até 

o momento em que o tempo for totalmente consumido e não houver a submissão de um 

novo lance. O objetivo principal dessa sistemática é promover a revelação de preço e 

quebrar o poder de mercado (Rego 2012). 
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4.4 Pagamento e gestão dos contratos de Capacidade 

 

Conforme explicitado anteriormente neste trabalho, a capacidade de geração é 

um bem público, que deve ser arcado por todos os consumidores. A proposta é que o 

Mecanismo de Capacidade inicie na realização do leilão de capacidade, passe pela 

celebração e gestão dos contratos e termine no efetivo pagamento mensal pela 

capacidade instalada. Esse pagamento poderia ser gerido pela CCEE dada sua 

credibilidade e experiência auferida na gestão da Energia de Reserva que é uma 

operação similar. 

 

Outra etapa importante desse processo é o recolhimento do encargo junto ao 

consumidor final que também seria feita pela CCEE. Este sistema de recolhimento de 

encargo já encontra paralelo no mercado brasileiro na contratação da Energia de 

Reserva.  

 

O calculado do Encargo de Capacidade seria feito de forma simples 

considerando o total do valor a ser pago aos geradores detentores dos contratados e 

este valor seria pago por todos os consumidores com base no consumo médio 

registrado nos últimos dozes meses sem distinguir o ambiente de contratação.  

 

Seria pago por usina um valor mensal em R$/MWh, conforme mencionado 

anteriormente, que estaria sujeito a glosas e variações conforme a participação das 

usinas nos leilões ou mecanismos operativos do SIN. Um ponto sensível do Mecanismo 

é garantir que toda a capacidade contrata nos Leilões de Capacidade seja efetivamente 

disponibilizada ao SIN e não seja possível fazer manipular a disponibilidade do recurso 

energético já contratado com a finalidade de elevar o preço spot como foi verificado na 

Colômbia (Wolak 2019). 
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4.5 Caracterização do caso prático 

 

Nessa seção se tratará efetivamente da simulação da viabilidade de um 

empreendimento hidrelétrico de grande porte em um desenho de mercado com 

contratação de capacidade em separado da contratação de energia elétrica. Conforme 

descrito anteriormente, o Mecanismo de Capacidade Baseado em Preço tem grande 

aderência na esfera institucional do SEB, pois dá liberdade às instituições setoriais, 

principalmente ao MME, utilizando da EPE, para definir a política de expansão do 

parque gerador com priorização de fontes que seriam contratadas, valor pago pela 

inserção de nova capacidade ao SEB e valor pago à capacidade existente e desenho 

dos Leilões de Capacidade. Essa forma de contratação de capacidade também pode ter 

grande aceitação junto aos agentes de mercado e aos investidores, pois mantém 

alguns aspectos do atual desenho de mercado atual, como garantia física, contratação 

via leilão, contrato de longo prazo, mesmo que somente para a parcela atrelada à 

capacidade. Sendo assim, a contratação da capacidade através do Mecanismo de 

Capacidade Baseado em Preço representaria uma evolução natural do modelo atual de 

mercado. 

 

A usina que será simulada a seguir foi inspirada nos empreendimentos 

estruturantes licitados com prioridade conforme determinação do Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE). Até o presente momento foram licitadas três 

empreendimento nessa situação, sendo elas as UHEs Belo Monte, Santo Antônio e 

Jirau, os empreendimentos citados foram utilizados para simular a usina do estudo, pois 

os três tiveram dificuldades comerciais e de financiabilidade amplamente divulgadas no 

mercado de energia elétrica local. Tais projetos proporcionam ao sistema estabilidade e 

possuem atributos de flexibilidade e firmeza e são responsáveis por aproximadamente 

17% da GF do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) como citado no capítulo 1. 

Destacando adicionalmente que tal tipo de projeto no contexto atual não se viabiliza por 

meio de contratos no ACL.  
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A usina possui as características técnicas descritas a seguir, sendo que se 

utilizou de dados públicos oriundos dos Contratos de Concessão, Notas Técnicas da 

EPE e valores de referência do SEB para a elaboração da modelagem. Importante 

ressaltar que a usina em tela é participante compulsória do MRE, esse mecanismo é um 

condomínio de usinas hidrelétricas que compartilham o risco de não geração oriundo de 

estiagem prolongada em sua região ou de questões relacionadas à politica de operação 

do SIN realizada pelo ONS como mencionado na seção 2.3.7. O período de contratação 

da usina é de janeiro/2024 a dezembro/2054, período que é inferior ao prazo de 

concessão, pois o prazo de concessão considera o período de obras. Essa usina 

também apresenta um escalonamento no início de operação de suas unidades 

geradoras, esse escalonamento é típico em usinas desse porte e para a usina em 

estudo é apresentado na tabela 3. 

 

Nessa modelagem se manteve o conceito e garantia física como já se utiliza no 

SEB dado que esse conceito se aproxima muito do cálculo da contribuição da 

capacidade utilizado para o sistema elétrico colombiano. 

 

Tabela 2 – Características técnicas da UHE em estudo 

Características técnicas 

Potência instalada (MW) 3.200,000 

Número de unidades geradoras 45 

Garantia física (MWmédios) 2.200,000 

Tempo da concessão 35 anos 

Período de concessão Jul/19 a dez/54 

Tempo de obra 4 anos 

Participação no MRE Sim 

     Fonte: elaboração própria 

 

Após a modelagem da usina simulou-se sua contratação acontecendo em julho 

de 2019 com a contratação do capacidade ocorrendo via leilão centralizado realizado 
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pela Aneel, juntamente com a CCEE. Para a simulação do valor da capacidade se 

variou o valor da capacidade entre R$ 10,00/MWh e R$ 30,00/MWh de garantia física 

acrescida no sistema, sendo que essa faixa de valores é encontrada com frequência na 

literatura referente ao tema. 

 

Já para a contratação de energia, simulou-se como preço de venda a 

composição das séries de CMO – Custo Marginal de Operação de longo prazo 

divulgadas pela EPE para o PDE – Plano Decenal de Expansão de Energia 2027 

divulgado em 2018. Além disso, se realizou um tratamento nos dados para construir 

uma curva futura que cubra completamente o período de contratação da usina, 30 anos 

e para se agrupar as séries de CMO se aplicou a metodologia Percentil 25 (primeiro 

quartil da distribuição de CMO), Percentil 50 (valor mediano da distribuição de CMO) e 

CVAR95 com o objetivo de construir cenários de CMO maior geração hidráulica, um 

cenário com menor geração hidráulica e um cenário considerado médio. Também se 

inseriu um cenário com uma curva de preços de longo prazo cotada entre geradores e 

consumidores de grande porte, esse cenário foi feito para aplicar na metodologia em 

questão valores reais de contratos de energia do mercado e verificar a viabilidade do 

empreendimento em estudo, descolando um pouco das curvas de CMO que não 

realizam necessariamente no longo prazo. 

 

Neste trabalho, apesar de se tratar da avaliação de um empreendimento de 

geração de energia elétrica por fonte hidráulica, participante do MRE, não é necessário 

abordar déficit de geração hidrelétrica, representado na regulamentação pelo fator GSF 

- Generation Scaling Factor, pois no estudo de caso se considerou que a unidade 

geradora somente comercializaria sua efetiva produção de energia elétrica. Esse é uma 

vantagem importante do mecanismo de capacidade, pois à medida que cria uma receita 

adicional para o gerador pela comercialização da capacidade da usina é possível 

simplificar todo o arcabouço regulatório que trata da comercialização de energia. 

 

Dada necessidade de financiamento do empreendimento, os leilões seriam 

realizados sequencialmente com o objetivo de garantir a contratação de todo o recurso 
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da UHE em tela e atender a exigência de contratos firmes de venda de energia com 

compradores de baixo risco de crédito do BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. 

 

Para analisar a viabilidade do empreendimento se utilizou modelo econômico e 

financeiro utilizado em larga escala pelo mercado para grandes empreendimentos de 

geração de energia elétrica que foi alimentado com dados de mercado para definição 

do cenário macroeconômico informado a seguir. 

 

Neste trabalho optou-se por utilizar dados públicos ou dados de referência do 

SEB, amplamente divulgados nos estudos da EPE, tanto para os dados das usinas, 

como para as séries de CMO ou de preço de energia. Fez-se esta opção para garantir a 

transparência das informações apresentadas e resultados obtidos.  

 

4.6 Coleta de dados e informações 

 

As usinas utilizadas como base para construir a usina simulada são 

empreendimentos de grande porte e dessa forma sua capacidade de geração não 

entrou em operação comercial simultaneamente todas as três usinas tiveram um 

escalonamento de sua operação comercial, seja por questões originais do projeto ou 

por dificuldades encontradas nas obras. Importante observar que os três 

empreendimentos foram construídos em plena floresta amazônica. O escalonamento 

encontrado nos empreendimentos originais foi reproduzido na usina em estudo. 
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Tabela 3 – Cronograma de operação comercial 

Cronograma de operação 

Início Fim 
Garantia Física 

(MWmédios) 
Jan/2024 Dez/2024 390,000 

Jan/2025 Dez/2025 1.000,000 

Jan/2026 Dez/2026 1.500,000 

Jan/2027 Dez/2027 1.550,000 

Jan/2028 Dez/2028 1.690,000 

Jan/2029 Dez/2054 2.200,000 

    Fonte: elaboração própria 

 

É Importante observar que para a apuração da receita proveniente da 

contratação da capacidade desse empreendimento foi considerado a negociação do 

valor integral da garantia física da usina que é de 2.200,000 MWmédios e para iniciar os 

cálculos do valor de referência para a capacidade foi considerada uma curva de 

sensibilidade com esse preço variando entre R$ 10,00/MWh a R$ 30,00/MWh conforme 

tabela a seguir. 

 

Tabela 4 – Valores de referência de capacidade nova 

Cenários 
Valor 

(R$/MWh) 

Cenário 1 10,00 

Cenário 2 15,00 

Cenário 3 20,00 

Cenário 4 30,00 

Fonte: elaboração própria 

 

Para simular a contratação de energia elétrica se utilizou como preço de venda 

as séries de CMO de longo prazo divulgadas pela EPE para o PDE divulgado em 2018, 

que compreende o período de 2018 a 2032. Devido à dificuldade de projetar cenários 

de consumo, expansão do parque gerador com seus diversos tipos de fontes, sistema 

de transmissão, custos de combustíveis fósseis e dados hidrológicos até concluir o 

horizonte até 2054, se manteve configuração utilizada no PDE para os anos de 2030 a 
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2032 até o final do horizonte. Além disso, se agrupou as séries de CMO se aplicou a 

metodologia P25 P50 e CVAR95, descrito na seção 3.4, com o objetivo de construir 

cenários de CMO maior geração hidráulica, um cenário com menor geração hidráulica e 

um cenário considerado médio. Também se inseriu um cenário com uma curva de 

preços de longo prazo cotada entre geradores e consumidores de grande porte, esse 

cenário foi feito para aplicar na metodologia em questão valores reais de contratos de 

energia do mercado e verificar a viabilidade do empreendimento em estudo, descolando 

um pouco das curvas de CMO que não realizam necessariamente no longo prazo. O 

volume de energia considerado para venda em cada cenário está listado a seguir e foi 

negociado de janeiro/2024 a dezembro/2054, considerando o período de entrada em 

operação das unidades geradores indicado na tabela 3: 

 Cenário Wet, foi negociado a integralidade da garantia física da usina que 

é de 2.200,000 MWmédios, 

 Cenário Trend, foi negociado o percentual de 80% da garantia física da 

usina que após a completa entrada em operação comercial da usina 

representa 1.760,000 MWmédios de energia, 

 Cenário Dry, foi negociado o percentual de 50% da garantia física da 

usina que após a completa entrada em operação comercial da usina 

representa 1.100,000 MWmédios de energia, 

 Cenário MTM, foi negociado o percentual de 95% da garantia física da 

usina que após a completa entrada em operação comercial da usina 

representa 2.090,000 MWmédios de energia, 
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Tabela 6 – Despesas operacionais 

Despesas operacionais e regulatórias 

CFURH - Compensação Financeira 
pela Utilização de Recursos Hídricos 

R$ 77,38 / MWh 

Contribuição CCEE R$ 2,00 Milhões / Ano 
TFSEE - Taxa de Fiscalização dos 
Serviços de Energia Elétrica 

R$ 768,27/kW instalado / Ano 

TUST – Tarifa de Uso do Sistema de 
Transmissão 

R$ 1.200,00 Milhões / Ano 

Operação e manutenção variável R$ 16,00 / MWh 
Operação e manutenção fixo R$ 400,00 Milhões / Ano 
Programa de P&D Tecnológico do 
Setor de Energia Elétrica 

1,00 % da Receita 
Operacional Líquida 

Seguros e demais custos R$ 20,00 Milhões / Ano 
Fonte: elaboração própria 

 

Tabela 7 – Premissas tributárias 

Premissas tributárias 

PIS 
Lucro Real 1,65% Receita Bruta 
Lucro Presumido 0,65% Receita Bruta 

Cofins 
Lucro Real 7,60% Receita Bruta 
Lucro Presumido 3,00% Receita Bruta 

CSLL 12,00% Lucro antes de Impostos 
IR 25,00% Lucro antes de Impostos 
IPI Desconsiderado 

   Fonte: elaboração própria 

 

4.7 Aplicação da teoria ao caso em questão 

 

Tendo em vista que o objetivo desse trabalho é a analisar a viabilidade de um 

empreendimento de geração de grande porte, como as usinas estruturantes em um 

cenário de contratação de capacidade em separado da contratação de energia. 

Considerando a hipótese de que o Mecanismo de Capacidade implantado no Brasil 

seria o baseado em preço, como descrita na seção 3.1.3, e que essa contratação 

ocorreria com a utilização de leilões, conforme seção 3.5, sendo que sue preço inicial 
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seria definido pelo MME, através da EPE e ANEEL, e que a competição no leilão 

permitira à sociedade fazer com que o vendedor revelasse seu preço mínimo. 

 

Considerando também que o investidor típico de infraestrutura possui perfil 

extremamente conservador, pois esses muitas vezes são empresas estatais, nacionais 

ou estrangeiras, como por exemplo, Grupo Eletrobrás, EDP, ENEL e Engie, essas 

últimas são empresas privadas no Brasil, mas estatais em seus países de origem, ou 

mesmo possuem em sua composição societária fundos de pensão, como pode-se citar 

Brookfield Energia, Pacific Hydro e Duke Energy que buscam investimentos com grande 

margem de segura.  

 

Seguindo essa linha conservadora, primeiro se avalia a empreendimento com a 

contratação da energia em seu menor valor possível, que nesse estudo seria o cenário 

de CMO úmido, apresentado na Figura 8 da seção anterior. Nesse cenário de CMO o 

empreendimento não é atrativo ao investidos, pois não atinge a Taxa Mínima de 

Atratividade de 6,50% (valor da Taxa Selic em julho/2019), sendo que nessa situação 

demonstra-se a ocorrência do “missing money”, ou seja, somente a contratação de 

energia elétrica pelo mercado não é suficiente para viabilizar a construção da usina 

geradora. 

 

Após essa análise é possível determinar o valor do “missing money”, conforme 

descrito no APÊNDICE B utilizando a equação a seguir: 

 

MM 	CInv ∗ x 	∑ ∈ 	∗ CV ∗	G CF ∗ x 	∑ ∈ ∗ CMO ∗	G     3  

 

Onde, 

MM: Missing Money 

CInv: Custo de investimento unitário  

x: Decisão de investimento 

VU: Conjunto de meses da vida útil da usina 

r: Taxa de desconto adotada 
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t: período em mês 

CVt: Custo variável unitário no período t 

Gt: Geração (MWh), no período t 

CFt: Custo fixo no período t 

CMOt: Custo marginal de operação no período t 

 

Após a definição do valor do “missing money” aplicou-se a equação descrita a 

seguir para encontrar o valor necessário da capacidade, em R$ / MWh para a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) atingir o valor mínimo da Taxa de Atratividade Mínima. 

Observa-se que nesse trabalho se adotou como montante de quantidade de capacidade 

nova inserida no sistema por um empreendimento de geração hidrelétrica a sua própria 

garantia física, como descrito na seção 3.4. 

 

P 																																																																														 4 	

 

Onde, 

MM: Missing Money 

P: Preço do produto capacidade 

Q: Quantidade de capacidade inserida no sistema 

 

A partir desse cenário base, se variou as séries de CMO com o objetivo de se 

obter um cenários de CMO mais seco, ou seja, com valores mais elevados, e também 

se variou os valores de capacidade, de acordo com a Tabela 3. 

 

Também se realizou uma última sensibilidade nos dados utilizando um cenário 

com uma curva de preços de longo prazo cotada entre geradores e consumidores de 

grande porte, esse cenário foi feito para aplicar na metodologia em questão valores 

reais de contratos de energia do mercado e verificar a viabilidade do empreendimento 

em estudo, descolando um pouco das curvas de CMO que não realizam 

necessariamente no longo prazo. 
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Tabela 8 – Resultados do cenário Wet (P25) 

Cenários 
Valor da Capacidade 

(R$/MWh) 

TIR 

(%) 

VPL 

(R$ Milhões) 

Cenário 1 10.00 3.38% -2,574.14 

Cenário 2 15.00 4.11% -1,902.67 

Cenário 3 20.00 4.80% -1,235.25 

Cenário 4 30.00 6.08% 88.43 

Cenário TMA 33.50 6.50% 544.44 

     Fonte: elaboração própria 
 

Esse cenário de preço de energia tem baixa probabilidade de ocorrência e seu 

CMO médio é de aproximadamente R$ 96,92/MWh. Nesse cenário a renda obtida com 

a venda de energia é extremamente baixa, sendo necessários valores elevados de 

capacidade para que o empreendimento se torne minimamente atrativo, ou seja forneça 

uma TIR superior à TJLP. Ao se valorar a capacidade com base nesse cenário se 

oneraria excessivamente o consumidor, o qual pagaria pela capacidade um valor 

superior a R$ 33,50/MWh e provavelmente compraria e energia desse mesmo 

empreendimento a valores superiores que o utilizado no cenário de CMO. 

  

Analisando-se os resultados do projeto pelo cenário Trend (P50) se observa 

valores de capacidade mais aderentes com os últimos estudos relativos ao tema no 

cenário brasileiro. O cenário de venda de energia ao CMO deste cenário também é 

mais provável, sendo que se obteve um CMO médio de R$ 152,26/MWh, o qual é 

compatível com o valor atualizado do MWh negociado nos Leilões de Energia Nova de 

empreendimento hidrelétricos. O valor da capacidade também não oneraria 

excessivamente o consumidor, pois o empreendimento demonstra viabilidade a partir 

de R$ 15,00/MWh de remuneração por capacidade. 
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se obtém um resultado interessante que protegeria o empreendimento dos valores 

extremamente baixos de CMO do cenário Wet, sendo uma opção real para o 

empreendedor.   

 

Tabela 11 – Consolidando os cenários e resultado da curva de preço MtM 

Valor da Capacidade 

(R$/MWh) 
Cenário 

Probabilidade do cenário 

(%) 

TIR 

(%) 

VPL 

(R$ Milhões) 

15.00 

Dry 10% 12.61% 6,869.98 

Trend 50.00% 7.50% 1,665.69 

Wet 25.00% 4.11% -1,902.67 

MTM Curva de mercado - Jul/193 7.11% 987.97 

  Fonte: elaboração própria 

 

Observa-se que a contratação de capacidade de geração em separado da 

contratação de energia elétrica foi uma das soluções utilizadas para enfrentar as 

transformações recentes do mercado, e que inclusive foi implementada com o objetivo 

de equacionar o problema da necessidade de expansão do parque gerador em 

importantes mercados de energia do mundo, tais como Colômbia, Chile, PJM dentre 

outros. Ressalta-se também a importância dos projetos estruturantes, que foram base 

da usina hipotética objeto de análise deste trabalho, para a garantia do suprimento do 

SIN e tendo em vista que além de energia esse tipo de empreendimento fornece ao 

sistema os atributos de flexibilidade e firmeza4. . Os resultados apontam que seria 

possível desenvolver projetos estruturantes de grande porte com a contratação de 

capacidade em separado da contratação energia, pois os contratos oriundos dessa 

forma de contratação, os contratos de capacidade, seriam responsáveis por fornecer ao 

empreendimento o fluxo de caixa estável com recebível de baixo risco de inadimplência 

dado que estará amparado em um mecanismo central de recolhimento de encargos 

operacionalizado pela CCEE. Essa segurança do fluxo de caixa e da qualidade do 

recebível são fundamentais para garantir a financiabilidade do projeto. Ademais, é 

importante ressaltar, que este empreendimento hipotético somente começa apresentar 

                                            
3 Cotações de contratos de energia elétrica convencional para entrega no submercado Sudeste/Centro-Oeste com 
período de suprimento variando entre 10 e 15 anos obtidas em 10 de julho de 2019. 
4 Reitera-se que atualmente as usinas estruturantes representam aproximadamente 17% da GF do MRE. 
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viabilidade do ponto de vista de um empreendedor a partir dos valores de contratação 

de capacidade de R$ 15,00/MWh, o qual é somado a uma curva de contratos de 

energia elétrica de longo prazo com valor médio superior a R$ 136,10/MWh. 
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6 Conclusões 

 

Nos cenários de preço de energia, nos quais se considerou o CMO como proxy 

desse preço, e de capacidade apresentados anteriormente se buscou discutir a relação 

entre as duas variáveis e seus reflexos na viabilidade do empreendimento e na 

transferência de custo para o consumidor, o qual em última instância é o responsável 

pelo pagamento de ambos os custos. A primeira análise permite concluir que em 

cenários de preço de energia baixo, como o Wet, deve-se aumentar o valor da 

capacidade, pois dessa forma se manteria a viabilidade do projeto e não oneraria 

excessivamente o consumidor, dado que este pagaria um valor reduzido pela energia 

elétrica em si. Esse cenário protegeria o investidor em geração, pois coloca o 

investimento em bases bem seguras garantindo a remuneração desse em cenários de 

preços significativamente reduzidos. Por outro lado, se observa que a probabilidade de 

ocorrência desses preços de energia elétrica (cenário Wet) é reduzida, principalmente 

considerando a atual configuração do setor elétrico, e  com essa informação se admite 

que o valor da energia elétrica no mercado tende a ser significativamente superior, 

sendo assim, nesse cenário, ocorreria ao final uma transferência de renda do 

consumidor para o gerador, pois o consumidor estaria remunerando o gerador em 

valores elevados tanto de capacidade como de energia elétrica5. 

 

Já no cenário de preço de energia elevado, denominado de Dry, pode-se admitir 

inclusive que a remuneração pela capacidade é dispensável para que o 

empreendimento seja atrativo aos investidores. Porém da mesma forma que no caso 

anterior, a probabilidade de ocorrência do cenário Dry é reduzida e, assim, ao se admitir 

esse cenários para os estudos de planejamento da expansão e realização de leilões se 

atribuiria risco elevado ao empreendimento caso se dispensasse a remuneração por 

capacidade, pois grande parte da remuneração do empreendimento seria proveniente 

da negociação de energia elétrica em si, a qual ocorreria muito provavelmente em 

patamares de preço bem inferiores. Também é importante observar que não se pode 

atribuir risco elevado a esse tipo de investimento assumindo que esses valores de TIR 

                                            
5 Este risco é conhecido na literatura específica do setor elétrico (VIANA, 2018) como sobre renda. 
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não são expressivos, e dessa forma o projeto não possui margem para assumir grandes 

riscos. 

 

O cenário de preço mais provável nesse atual momento de mercado seria o 

representado pelo Trend, o qual apresente um CMO com valor médio de R$ 

152,26/MWh. Utilizando esse cenário se observou que valores de capacidade 

superiores a R$ 15,00/MWh fazem com que o empreendimento seja minimamente 

atrativo resultando em uma TIR de 7,5%. É em torno desse cenário de CMO e valor de 

capacidade que este trabalho entende estar o início da viabilidade econômica do 

empreendimento. Outra visão importante foi consolidar os cenários de preço de energia 

em torno do valor de capacidade de R$ 15,00/MWh e inserir um novo cenário preços de 

contratos de energia elétrica de longo prazo obtidos no mercado através de cotação de 

geradores e consumidores de grande porte6, essa cotação resultou em um valor médio 

de energia elétrica de R$ 136,10/MWh, essa contratação de longo prazo associada à 

contratação da capacidade de R$ 15,00/MWh proporcionaria uma viabilidade mínima 

para o empreendimento e o protegeria dos valores extremamente baixos de CMO do 

cenário Wet, sendo assim uma opção real para o empreendedor neste momento de 

mercado7.   

 

Sendo assim conclui-se que a contratação de capacidade de geração em 

separado da contratação de energia elétrica é uma alternativa para a contratação de 

empreendimentos hidrelétricos de grande porte como os projetos estruturantes e é uma 

forma de manter o ritmo de expansão do parque gerador em um cenário de redução 

dos volumes de energia contratados nos Leilões do ACR. Essa nova modalidade de 

contratação atende as necessidade de fluxo de caixa estável e de longo prazo do 

empreendedor para garantir a financibilidade do empreendimento nesse novo momento 

do SEB e também permite que a politica central de expansão do MME seja mantida e 

                                            
6 No jargão do ACL brasileiro é conhecido como mercado de balcão. 
7 Recorte realizado em agosto/2019, porém acredita-se que tais valores representam a realidade para 
contratos no ACL brasileiro para os próximos dois anos, dada baixa volatilidade verificada para este tipo 
de contrato e que a configuração do sistema deve permanecer relativamente a mesma neste horizonte. 
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contrate o mix de fontes de energia ideal para atendimento dos requisitos técnicos do 

sistema. 
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7 Pesquisas Futuras 

 

Existe muito espaço para estudos e análises relativas ao tema contratação de 

capacidade no mercado brasileiro e seus reflexos na viabilidade dos empreendimentos 

de geração e na alocação de custos para o consumidor, já que atualmente poucos 

trabalhos tratam do tema no mercado brasileiro. É importante observar que a 

implementação da contratação de capacidade em separado da contratação de energia 

elétrica deve ser implementada nos próximos anos, pois esse tema está presente nas 

diversas iniciativas de modernização do modelo comercial do SEB inclusive no PLS 

232/2016 em fase final de tramitação no Senado Federal. 

 

Uma linha que pode ser explorada por trabalhos futuros seria avaliar os reflexos 

dessa contratação em separado, energia e capacidade, para as demais fontes que 

podem ser implantadas no Brasil, principalmente para as termelétricas a gás natural, 

usinas eólicas e solares. A importância de se estudar a viabilidade das termelétricas a 

gás natural nesse novo modelo se dá por dois motivos: (i) existe abundância de gás 

natural no Brasil e no mundo, (iii) o governo trabalha atualmente em um pacote de 

medidas para tornar o valor do gás mais competitivo (Resolução CNPE nº 16 de 

24/6/2019) e (ii) a fonte é importante para manter a estabilidade e controle do 

suprimento de energia elétrica do sistema. As fontes eólica e solar também precisam ter 

seu comportamento avaliado, pois são fontes renováveis importantes nesse momento 

de transição para a economia de baixo carbono, que já possuem preços competitivos e 

o Brasil tem abundância de potencial eólico e solar. 

 

Outro tipo de usina que precisa ser analisado atenção são as grandes 

hidrelétricas existentes, essas prestam um importante papel de regularização do 

abastecimento e flexibilidade no atendimento da demanda do sistema elétrico. Essa 

fonte tem sofrido com a politica operativa ONS e com a entrada de novas tecnologias e 

precisa ter seu modelo comercial revisto. 
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Esse trabalho se propõe discutir somente o reflexo dessa contratação sobre as 

hidrelétricas de grande porte, sendo que acredita-se existir reflexos diferentes nas 

usinas hidrelétricas dado seu porte. É importante avaliar seu reflexo por faixa de 

tamanho e uma possível segregação é apresentada no trabalho da Thymos Energia de 

julho/2019. 

 

Ponto importante a se avaliar em trabalhos futuros seria a eliminação da 

necessidade de tratar o risco hidrológico das usinas hidrelétricas, pois nesse arranjo 

comercial se elimina o GSF, dado que a garantis física da usina seria contratada 

integralmente via mecanismo de capacidade em leilões centralizados realizados pela 

CCEE, conforme diretrizes da Aneel e MME e o gerador negociaria no mercado de 

energia somente sua produção efetiva. Assim, contratação de capacidade em separado 

da contratação de energia elétrica, se restringe a utilização do conceito de garantia 

física à negociação de capacidade, sendo que, como dito acima, essa seria o volume 

de capacidade disponível para cada empreendimento negociar nos leilões. 
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APÊNDICE A – A experiência internacional e seus resultados 

 

A.1 O mercado da Colômbia 

 

A Colômbia utilizou até 2006 o encargo por capacidade. No mecanismo 

implantado na nesse país os custos fixos de um kW instalado da tecnologia de ponta 

mais eficiente foi inserido no preço de curto prazo formado no mercado de energia. O 

objetivo era manter o desenho do mercado sem criar grandes distorções no preço e 

deixar que o mercado distribuir a remuneração referente à capacidade entre os 

geradores. Nesse desenho, o encargo era liquidado mensalmente, aplicando a cada 

kWh comercializado no mercado de energia um valor adicional correspondente à 

remuneração por capacidade. 

 

A tecnologia de ponta mais eficiente utilizada como referência para o custo fixo 

foi turbinas a gás natural ciclo aberto, cujo valor era de 5 $/kW disponível por mês 

(Prada e Ospina, 2004). 

 

O gerador devia incluir na oferta de energia ao mercado o seu Custo Equivalente 

do Encargo por Capacidade (CEE). Para isso, o Centro Nacional de Despacho (CND) 

publicava o CEE antes do primeiro dia de cada mês, o qual era calculado com base na 

Capacidade Remunerável Teórica (calculada anualmente para todo o sistema pelo 

CND) para o mês de referência, multiplicado pelo valor estabelecido por kW para a 

tecnologia mais eficiente. 

 

Este desenho de contratação de capacidade apresentou diversos problemas, 

sendo que os principais são apresentados a por Villareal e Córdoba (2008): (i) não 

existia uma remuneração adequada para as diferentes tecnologias, já que se usava a 

tecnologia de ponta como referência; (ii) eram hidroelétricas, as tecnologias mais 

eficientes e menos custosas, que recebiam maior receita por capacidade, embora não 

necessariamente aportassem confiabilidade ao sistema, especialmente no período de 

seca; e (iii) criou-se um incentivo espúrio para que as usinas hidrelétricas mantivessem 
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os reservatórios cheios, pois a medição da capacidade disponível era feita com base no 

nível do reservatório no momento, quanto mais cheio o reservatório, maior a queda, 

maior a potência e maior o encargo. Mantendo os reservatórios cheios essas usinas 

reduziam a oferta de energia no mercado de curto prazo pressionando o preço para 

cima. Esses problemas determinaram a substituição do encargo de capacidade por um 

mercado de confiabilidade. 

 

No mercado de confiabilidade colombiano implantado após 2006, criou-se as 

Obligaciones de Energía Firme (OEF), que nada mais são que um compromisso dos 

geradores de produzir energia firme durante condições críticas de fornecimento (CREG, 

2016b), sendo que as condições críticas ocorrem sempre que o preço da bolsa atinge o 

preço de escassez, definido regulatoriamente. Como os geradores possuem a 

obrigação de gerar e entregar sua energia ao preço de escassez, o mecanismo, na 

prática, coloca um preço teto ao custo da energia para os consumidores na bolsa de 

energia.  

 

As OEF são negociadas via leilão e possuem o prazo de um ano para usinas 

existentes e 20 anos para as usinas novas, esse prazo de 20 anos viabiliza a 

construção de novos projetos. Os leilões são realizados com três anos de antecedência 

em relação ao início de suprimento das novas usinas e a demanda contratada no leilão 

é definida pelo regulador, a Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), o qual 

determina um preço teto equivalente a duas vezes o custo do novo entrante (CREG, 

2016b). 

 

Nos leilões os investidores realizam suas ofertas de energia firme para novos 

projetos. O objetivo para o preço teto da demanda ser de duas vezes o custo do novo 

entrante é que as OEF devem, além de suprir os recursos para rentabilizar os custos 

fixos dos novos entrantes, custear também a venda de energia ao preço de escassez 

em períodos críticos, isto é, viabilizar o teto para o preço do mercado de energia. Para 

as usinas existentes é utilizado o preço do último leilão para novos empreendimentos 

por período de um ano. 
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O leilão de OEF para novos empreendimentos se encerra no cruzamento entre a 

oferta e a demanda, sendo que todos os geradores que ganharam uma OEF receberam 

o mesmo preço, em dólares americanos, resultante do leilão durante toda a vigência da 

opção, ajustado pela inflação (Cramtom e Stoft, 2007). Dessa forma, os geradores 

recebem uma remuneração conhecida e estável, independentemente de sua 

participação diária no mercado spot, diminuindo, assim, o risco dos novos investimentos 

(Restrepo et al, 2012). Como contrapartida esses geradores, que possuem OFEs, são 

chamados a gerar energia elétrica sempre que o preço superar o preço de escassez, 

recebendo pela energia efetivamente gerada o preço de escassez, o qual é 

determinado pela CREG e atualizado mensalmente.  

 

É importante destacar que caso o gerador com OEF não entregue energia no 

período crítico, ele é obrigado comprar energia no mercado curto prazo ao preço 

vigente, o que é um risco para o gerados dado que em períodos de secas prolongadas 

o preço do mercado de curto prazo pode atingir valores muito superiores que o preço da 

escassez. Portanto o próprio preço do mercado de energia atua como incentivo à 

performance dos geradores. 

 

Nesse desenho de mecanismo de confiabilidade, todos os consumidores pagam 

o Encargo por Confiabilidade destinado a remunerar as OEF (CREG, 2016b). Nesse 

modelo temos a lógica do contrato de opção no qual o consumidor paga um prêmio, o 

Encargo por Confiabilidade para o gerador e este assumi a obrigação de gerar nos 

momentos que escassez ou de contratar no mercado a energia necessária para cobrir a 

obrigação assumida no Leilão. É importante ressaltar que além da exposição a preços 

de mercado não existe outra penalização para o gerador que tenha vencido no leilão. 
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energética, sendo essa característica uma grande inovação desse mercado em relação 

às demais experiências internacionais de Mercado de Capacidade. 

 

A participação dos projetos de gerenciamento de carga ou de eficiência 

energética é feita através dos Provedores de Demanda com Resposta a Preço (PRD) 

podem participar do Mercado de Capacidade do PJM diretamente pelo o Modelo de 

Precificação de Confiabilidade da PJM (RPM) ou na Alternativa de Requisitos de 

Recursos Fixos (FRR). Essa participação pode ser feita da seguinte forma: (i) uma Load 

Serving Entities (LSE) que fornece um programa de Demanda com Resposta a Preço 

(PRD); ou (ii) uma entidade sem responsabilidades direta sobre a carga que tenha 

entrado em acordos contratuais com consumidores que satisfaçam os critérios de 

elegibilidade para o PRD. 

A demanda é estabelecida em função dos requerimentos de capacidade das LSEs, 

agregados pelo operador e discriminados para cada área, dessa forma as necessidades 

de capacidade são estabelecidas por área geográfica fornecendo um sinal de preço 

locacional. 

 

A base para o desenho do Mercado de Capacidade é o Modelo de Precificação 

de Confiabilidade (Reliability Pricing Model RPM). O objetivo do RPM é alinhar o preço 

da capacidade com os requisitos de confiabilidade do sistema pré-estabelecidos e 

fornecer informações transparentes a todos os participantes do mercado com 

antecedência suficiente para se obter uma resposta adequada. No RPM, os elementos 

fundamentais para alcançar isso são: 

 

 Preço de Capacidade Locacional para reconhecer e quantificar o valor locacional 

da capacidade. 

 Mecanismo de Requisito de Recursos Variáveis para ajustar o preço com base 

no nível de recursos adquiridos. 

 Frente Compromisso de fornecimento por geração, recursos de demanda, 

recursos de eficiência energética e atualizações de transmissão qualificadas 

compensadas em uma estrutura de múltiplos leilões. 



105 
 

 Um mecanismo de Backstop de confiabilidade para garantir que soluções 

suficientes de geração, transmissão e resposta à demanda estejam disponíveis 

para preservar a confiabilidade do sistema. 

 

O RPM funciona através de leilões realizados três anos antes do requerimento efetivo 

dos serviços, existindo também leilões de ajuste posteriores. No ponto onde a demanda 

se iguala à oferta, estabelece-se o preço ao qual serão remunerados todos os recursos 

contratados. Importante mencionar que há leilões separados, com preços diferentes 

para cada um dos produtos (PJM, 2015). 

 

O Modelo de Precificação de Confiabilidade (RPM), consiste em um Leilão 

Residual de Base, três Leilões Incrementais para um determinado ano, eventualmente 

um Leilão Incremental Condicional, Mercado bilateral, e também a alternativa de 

Requisito de Recursos Fixos (FRR). O desenho do mercado de capacidade fornece um 

mecanismo para avaliar os requisitos de confiabilidade de forma contínua e 

transparente para fornecer oportunidades de investimentos em: (i) geração, (ii) resposta 

à demanda, (iii) eficiência de energética, (iv) demanda sensível ao preço e (v) soluções 

de transmissão. Os mecanismos citados acima serão detalhados a seguir: 

 

 Leilão Residual de Base (BRA) - é realizado durante o mês de maio, três (3) anos 

antes do início do ano de entrega. Esse leilão permite a obtenção de contratos 

de recursos para satisfazer a obrigação de capacidade da região e aloca o custo 

desses compromissos entre as Entidades de Serviço de Carga (LSEs) por meio 

de uma Taxa de Confiabilidade Locacional. 

 Leilões Incrementais - Pelo menos três Leilões Incrementais são conduzidos 

após o Leilão Residual de Base para obter contratos adicionais de recursos 

necessários para satisfazer possíveis mudanças nas dinâmicas de mercado que 

são conhecidas antes do início do ano de entrega. Esses leilões permitem a 

aquisição de recursos de substituição, sendo permitido aumentos e diminuições 

nos contratos de recursos devido a ajustes de requisitos de confiabilidade, e 

postergação de aquisições de recursos de curto prazo. 
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 Um Leilão Incremental Condicional pode ser conduzido se uma linha de 

transmissão do Grid estiver atrasada e resultar na necessidade do PJM adquirir 

capacidade adicional em uma Área de Entrega Locacional para resolver o 

problema de confiabilidade correspondente. 

 O Mercado Bilateral - O mercado bilateral oferece aos fornecedores de recursos 

uma oportunidade para cobrir qualquer falta de compromisso de leilão. O 

mercado bilateral também oferece aos LSEs a oportunidade de se proteger 

contra a Taxa de Confiabilidade Locacional. 

 

Oura forma alternativa de participar do Mercado de Capacidade do PJM é pelo 

Requisito de Recursos Fixos (FRR), nesse caso as Entidade de Serviço de Carga (LSE) 

têm a oportunidade de enviar um Plano de Capacidade para atender às necessidades 

de capacidade do FRR e consequentemente participar do Modelo de Precificação de 

Confiabilidade (RPM). 

 

Durante esse o período de transição, transacionam-se dois tipos de produtos: (i) 

Capacidade Básica, os recursos que não são capazes de fornecer serviços de forma 

estável e previsível durante todo o ano, mas que devem estar disponíveis durante o 

verão (este tipo de produto deixará de ser ofertado em 2019); e (ii) Capacidade de 

Desempenho Sazonal, os recursos capazes de fornecer serviços de forma estável e 

previsível durante todo o ano. Antes de participar do RPM, os recursos devem ser 

qualificados pelo operador, em função de parâmetros técnicos, como base capacity ou 

capacity performance (PJM, 2016). 

 

A partir do Ano de Entrega de 2020/2021, o desenho de Mercado de Capacidade 

incluirá a possibilidade de oferecer Produto de Capacidade de Desempenho Sazonal 

diretamente no Leilão de RPM. Os vendedores podem enviar ofertas de venda de 

Produtos de Desempenho de Capacidade para o período de Verão ou Produto de 

Desempenho de Capacidade para o período de Inverno e o algoritmo de otimização do 

leilão RPM compensará quantidades de ofertas de venda de capacidade sazonal 

combinando os recursos ofertados de forma a contratar a melhor configuração de 
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recursos para atender os requisitos de capacidade pré-estabelecidos para o PJM. A 

partir de 2020/2021 o Produto de Capacidade Básica será eliminado de forma que 

todos os contratos de capacidade usados para atender às necessidades de 

confiabilidade e adequação de recursos da Região PJM serão o tipo de Produto de 

Desempenho de Capacidade Sazonal. 

 

No mercado de confiabilidade do New England ISO (NE-ISO) opera por meio de 

leilões, nos quais participam geradores existentes e novos. Os contratos dos novos 

empreendimentos têm duração de até sete anos e os leilões são realizados com 

antecedência de três anos. Já para as usinas existentes os contratos são de um ano e 

os leilões ocorrem anualmente (Mauer e Barroso, 2011). 

 

De forma semelhante ao mercado de confiabilidade colombiano no NE-ISSO o 

operador determina a capacidade que será contratada e o preço do leilão é definido 

pela interação da oferta e da demanda, sendo que todos os geradores contratados 

receberam o mesmo preço resultante do leilão. No NE-ISO o preço teto também é igual 

a duas vezes o custo do novo entrante e os leilões são por área, com a finalidade de 

dar um sinal locacional à oferta (Mauer e Barroso, 2011). 

  

O principal diferencial do mercado de capacidade no NE-ISO é a forma de 

remunerar os geradores. Nesse mercado a remuneração dos geradores tem dois 

componentes: (i) a receita fixa durante a duração da obrigação, a qual resulta do preço 

de equilíbrio determinado no leilão; e (ii) a remuneração por performance, determinados 

em função da geração efetiva de cada gerador durante o período crítico. Dessa forma o 

mercado de capacidade no NE-ISO remunera a performance do gerador durante os 

períodos críticos do sistema. O valor do pagamento por desempenho determinado 

regulatoriamente. 

 

O pagamento por performance resulta em uma transferência de recursos entre 

os geradores com baixa performance, que não geram nos períodos de escassez, 

àqueles com alta performance, sem implicar em nenhum custo adicional ao consumidor 
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(ISO New England, 2012). Desta forma, estabelece-se um importante incentivo para 

que os geradores de fato produzam energia durante os períodos críticos do sistema. 

 

O valor do recebimento por performance é definido a partir do custo fixo anual de 

uma nova usina marginal hipotética que operaria somente nas horas críticas do 

sistema, dividido por uma estimativa do número de horas críticas em um ano. Este valor 

equivale atualmente a US$ 5.000 por MWh (ISO New England, 2012). 
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APÊNDICE B – Cálculo do preço da capacidade nova 

 

O cálculo apresentado a seguir para o produto capacidade busca determinar 

uma remuneração para o gerador adequada o suficiente para atrair os investimentos 

para o segmento de geração de energia sem onerar excessivamente o consumidor que 

arcará com esse custo via encargo. Dessa forma, é importante que a governança do 

mercado forneça sinais de preços aos agentes de que resultem em um sistema 

equilibrado e não onere excessivamente o consumidor que efetivamente arcará com o 

custo do capacidade. Esses sinais podem vir da realização de leilões periódicos para a 

contratação de capacidade novo ou existente como apresentado na seção 3.5. 

 

Entende-se a introdução da contratação de capacidade como uma evolução 

natural do atual desenho de mercado, inclusive parte dos conceitos necessários ao 

mecanismo de capacidade já existem no mercado como o cálculo de garantia física 

para definição do montante de capacidade e a negociação por meio de leilões 

regulados. Ponto importante, principalmente no momento de transição, é utilizar no 

mercado brasileiro mecanismos já experimentados internacionalmente e somente 

adequá-los a realidade local, assim se utilizaria dessa experiência e resultados obtidos. 

Dessa forma seria possível reduzir a resistência dos agentes de mercado à nova 

metodologia de contratação. 

 

Como este trabalho trata da avaliação de viabilidade de um empreendimento de 

geração novo com a contratação de capacidade em separado é importante mencionar 

um dos critérios utilizado pela EPE no planejamento da expansão do parque gerador 

nacional, esse critério trata da manutenção do equilíbrio entre oferta e demanda de 

energia elétrica e diz que o custo marginal de operação deve ser igual ao custo 

marginal de expansão (CMO = CME), ou seja, em um sistema equilibrado os custos 

totais incorridos pelo agente na implantação de um nova usina são iguais custo 

marginal operativo. 
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CME CMO																																																																									 5  

 

Onde, 

CME: Custo Marginal de Expansão calculado conforme EPE 2017 

 CMO: Custo Marginal de Operação 

 

Partindo desse critério de equilíbrio de mercado, pode-se estender a equação para 

avaliar o equilíbrio entre os custos totais incorridos pelo agente e o custo marginal 

operativo: 

 

CInv ∗ x 	∑ ∈ 	∗ CV ∗ 	G CF ∗ x 	∑ ∈ 	∗ CMO ∗	G 								 6  

 

Onde, 

 CInv: Custo de investimento unitário  

 x: Decisão de investimento 

 r: Taxa de desconto adotada 

 t: período em mês 

 CVt: Custo variável unitário no período t 

Gt: Geração (MWh), no período t 

 CFt: Custo fixo no período t 

 CMOt: Custo marginal de operação no período t 

VU: Conjunto de meses da vida útil da usina 

 

Essa equação é importante, pois ela traduz uma situação de equilíbrio entre a 

fonte de receitas, o valor do CMO e os custos de implantação da usina. Observando o 

lado direito da equação, responsável pelas receitas, e considerando a simulação 

estática temos que o valor adequado para remunerar ao agente é igual à receita 

esperada: 
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Receitas 	 ∗ CMO ∗ G                                             	 7 	 

 

Onde, 

Gt: Geração (MWh), no período t 

 t: período em mês 

 CMOt: Custo marginal de operação no período t 

 

Este é o valor que torna o investimento em nova geração viável, mas não permite 

que o gerador extraia lucros extraordinários do mercado em situação de equilíbrio, 

porém esse valor pode não ser suficiente para garantir a viabilidade do 

empreendimento principalmente se esse mercado encontra-se na situação descrita 

anteriormente como “missing money”. Uma das formas de tratar o “missing money” é 

com a contratação de capacidade, sendo que a determinação do valor dessa variável é 

parte importante do trabalho de cálculo do valor pago pela capacidade de um novo 

empreendimento de geração. 

 

Partindo equação (6) e do que se considera uma taxa de retorno adequada para 

investimentos no segmento de geração de energia elétrica e dos custos típicos de 

operação e de investimento é possível calcular o montante de recurso financeiro 

necessário para o empreendimento fazer sentido para o investidor, sendo que para 

representar essa necessidade de complementação de receitas para o empreendimento 

acrescentou-se no lado direito da equação 6 a variável MM que representa o “missing 

money”. 
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CInv ∗ x 	∑ ∈ 	∗ CV ∗ 	G CF ∗ x 	∑ ∈ ∗ CMO ∗	G MM  8  

 

Onde, 

 CInv: Custo de investimento unitário  

 x: Decisão de investimento 

 r: Taxa de desconto adotada 

 t: período em mês 

 CVt: Custo variável unitário no período t, série s 

Gt: Geração (MWh), no período t, série s 

 CFt: Custo fixo no período t, série s 

 CMOt: Custo marginal de operação no período t 

VU: Conjunto de meses da vida útil da usina 

 

MM 	CInv ∗ x 	∑ ∈ 	∗ CV ∗ 	G CF ∗ x 	∑ ∈ ∗ CMO ∗	G   9  

 

Onde, 

 MM: Missing Money 

CInv: Custo de investimento unitário  

 x: Decisão de investimento 

 VU: Conjunto de meses da vida útil da usina 

r: Taxa de desconto adotada 

 t: período em mês 

 CVt: Custo variável unitário no período t, 

Gt: Geração (MWh), no período t, 

 CFt: Custo fixo no período t, 

 CMOt: Custo marginal de operação no período t 

 

Após a determinação do “missing money”, ou seja, o valor financeiro que o 

empreendimento de geração necessita receber para complementar sua receita e 

consequentemente sua viabilidade, e conhecendo as quantidade de capacidade 
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inserida no sistema podemos calcular o valor estimado da nova capacidade inserida no 

sistema. 

 

MM P ∗ Q																																																															 10 	

 

Onde, 

MM: Missing Money 

 P: Preço do produto capacidade 

Q: Quantidade de capacidade inserida no sistema 

 

Partindo do princípio que o volume de capacidade nova inserido no sistema para 

uma usina hidrelétrica seria o atual cálculo de garantia física já realizado, temos que o 

valor de capacidade nova seria: 

 

P                                                         						 11  

 

Onde, 

MM: Missing Money 

 P: Preço do produto capacidade 

Q: Quantidade de capacidade inserida no sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Retornando para equação (9): 

 

P 	 ∗ CInv ∗ x 	∑ ∈ 	∗ CV ∗ 	G CF ∗ x 	∑ ∈ ∗ CMO ∗	G  	 12  

 

Onde, 

 P: Preço do produto capacidade  

Q: Quantidade de capacidade inserida no sistema 

CInv: Custo de investimento unitário  

 x: Decisão de investimento 

 VU: Conjunto de meses da vida útil da usina 

r: Taxa de desconto adotada 

 t: período em mês 

 CVt: Custo variável unitário no período t, 

Gt: Geração (MWh), no período t, 

 CFt: Custo fixo no período t, 

 CMOt: Custo marginal de operação no período t 

 

Retornando para equação (7) e tendo em vista que o CME representa o custo do 

investimento somado aos custos fixos e variáveis de geração e o CMO representa a 

receita da usina, sendo assim o valor da capacidade é resultado da diferença esperada 

das duas variáveis: 

 

P ∗
                                                						 13  

 

Onde, 

 P: Preço do produto capacidade 

Q: Quantidade de capacidade inserida no sistema 

CME: Custo Marginal de Expansão calculado conforme EPE 2017 

 CMO: Custo Marginal de Operação 

 t: período em mês 

 


