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Ministério de Minas e Energia

Assunto:

Contribuições da ABRAGET para a Consulta Pública nº 108 do MME

sobre diretrizes para a realização do Leilão para Contratação de Potência Elétrica
e de Energia Associada.

Prezados,
A ABRAGET – Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas vem apresentar
seus comentários e contribuições para a Consulta Pública nº 108 do MME (CP
108) sobre diretrizes para a realização do Leilão para Contratação de Potência
Elétrica e de Energia Associada.
A proposta oriunda da CP 108 do MME é bem aderente com as solicitações da
ABRAGET em diversos debates com o poder concedente, mas acreditamos que
alguns aprimoramentos são relevantes. O MME está de parabéns por ter
encaminhado a MP 998/20, com posterior a aprovação da Lei 14.120/21, e o
recente Decreto 10.707/21, com sua regulamentação. Este é um excelente
posicionamento de um formulador de políticas públicas como o MME.
A ABRAGET sugere complementos para possibilitar um controle maior da
segurança futura, com definição de política pública do poder concedente, e um
processo competitivo de colocação de energia das térmicas no mercado.
A ABRAGET já demonstrou em várias oportunidades as questões e preocupações
relacionadas com o aumento da segurança do SIN e importante papel da geração
termelétrica neste contexto.
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Sendo assim, como desenhado na CP 108 vamos endereçar contribuições nas
documentações colocadas à disposição do mercado, quais sejam:
i.

Nota Técnica EPE: Metodologia de Análise para o Atendimento à Demanda
Máxima de Potência e Requisito de Capacidade;

ii.

Minuta de Portaria de diretrizes - “Leilão de Reserva de Capacidade, de
2021”

O item (i) seguirá em documento anexado (Anexo 1) a esta contribuição e o item
(ii) será desenvolvido a seguir.

1. Princípios do Leilão de Reserva de Capacidade
A apresentação do MME para os agentes foi muito objetiva nos princípios de um
novo mercado de capacidade com a implementação do leilão de reserva de
capacidade. Os princípios apresentados pelo MME são muito claros e serão aqui
reproduzidos abaixo da apresentação oferecida aos agentes.

Estes princípios são os mesmos apresentados pela ABRAGET para várias
instituições setoriais e reproduzidos na figura abaixo:

ABRAGET – Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas – CNPJ: 05.045.195/0001-00
Praia de Botafogo 228/ sala 609 - Rio de Janeiro – RJ – CEP 22250-040
Tel/Fax: (21) 2296-9739/2253-0926 ▪ e-mail: engenharia@abraget.com.br

2

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021.
ABRAGET 045/21.

A posição da ABRAGET é muito aderente com a visão do poder concedente.
Algumas fontes são muito mais apropriadas para o “produto energia”, outras para
o “produto capacidade/confiabilidade” e outros possuem a qualidade composta de
prover ambos os produtos. A competividade de cada uma das fontes claramente
responde melhor para estes atributos que podem ser fornecidos com maior
eficiência.
Os novos leilões de expansão devem atender as necessidades de um mercado de
capacidade – adequação e segurança elétrica e energética – de forma distinta da
expansão para atender apenas os requisitos energéticos dos compradores ACR e
ACL.
Este deve ser um processo hierárquico de competição para a seleção da matriz
futura – certames de atendimento dos requisitos num processo sequencial. A
complementação das necessidades deve ser realizada numa visão de longo prazo
até o curto prazo (leilões de serviços ancilares). A figura abaixo demonstra os
princípios da ABRAGET.
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A matriz mudou e vai mudar ainda mais nos próximos anos ! Com o aumento
crescente das fontes intermitentes, o planejamento e a operação tem a
necessidade de aprimorar a sincronia da expansão e operação para garantir a
segurança do SIN.
A ABRAGET entende que o “leilão de reserva de capacidade” é um primeiro
movimento nesse sentido. A evolução também na criação de um mercado de
serviços ancilares será um grande avanço para o ONS lidar com incertezas e
garantir uma operação segura do SIN.
Outros mercados internacionais enfrentam a mesma necessidade de redesenhar o
seu mercado com a evolução da matriz. Nos mercados europeus até 2025 é
mandatório adotar algum mecanismo de remuneração de capacidade.
O debate sobre a contratação no médio e longo prazo (mercado de capacidade) e
no curto prazo (serviços ancilares) existe no mercado europeu. O foco do debate é
ter a “flexibilidade” adequada e competitiva já disponível na operação com um
sinal também de serviços ancilares necessários, com o mercado se ajustando
com as ofertas complementares destes serviços.
Outras experiências internacionais, como o mercado de capacidade/confiabilidade
implantado desde 2007 pelo operador PJM no Nordeste dos Estados Unidos, são
notáveis. A motivação já percebida pelo operador foi a queda da reserva do
sistema com a saída de unidades térmicas existentes e crescimento das
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intermitentes. Os preços são alinhados com a necessidade de confiabilidade do
sistema e valoração adequada dos recursos.
Os princípios da implantação do leilão de reserva de capacidade pelo poder
concedente faz parte de uma política pública séria de garantir os melhores
produtos para uma operação futura do SIN. A ABRAGET só tem elogios para esta
abordagem consciente e com princípios bem fundamentados !

2. Levantamento das Necessidades para Contratação no
Leilão de Reserva de Capacidade
A CP108 apresenta a NT da EPE denominada “Metodologia de Análise para o
Atendimento à Demanda Máxima de Potência e Requisito de Capacidade”. A
ABRAGET entende o esforço positivo da EPE na definição de metodologia própria
para

levantamento

das

necessidades,

no

entanto

traz

uma

série

de

aperfeiçoamentos que poderão melhorar ainda mais o levantamento das
necessidades.
A segurança é o principal foco deste levantamento para o leilão de reserva de
capacidade e a metodologia proposta pela ABRAGET busca um balanço
adequado de premissas realistas e a futura segurança.
O detalhe descrito da metodologia sugerida pela ABRAGET é oferecido no Anexo
1 destas contribuições. Uma síntese dos resultados encontrados como a
metodologia da ABRAGET é mostrado na Tabela a seguir.
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As simulações realizadas consideraram os volumes necessários para os anos
2025 e o biênio 2026-27 e na Tabela é apresentada a necessidade total para o
triênio 2025-27. A base de critérios de suprimento são os novos critérios gerais de
garantia de suprimento aprovados pelo CNPE ao final de 2019 (Resolução nº 29,
de 12 de dezembro de 2019).
A base de dados adotada na análise é o PDE 2030 com ligeiros ajustes
identificados no Anexo 1. Na Tabela acima a demanda dos mercados de
referência e superior foram adotadas na análise. A entrada de Angra 3 no PDE
2030 está considerada em 2027, no entanto podem ocorrer atrasos no
comissionamento e contratação. De acordo com a Lei 14.120/21 a usina de Angra
3 será contratada no regime de reserva de capacidade, sendo assim a sua
consideração é importante no volume da demanda necessária do leilão.
O cálculo das necessidades dos leilões de capacidade considerou os projetos
térmicos com disponibilidade para qualquer tipo de despacho, ou seja, para todo
os produtos do leilão de reserva de capacidade – potência flexível e com
inflexibilidade.
Os volumes para atendimento dos critérios do CNPE são bem razoáveis e estão
antecipados em relação à previsão da metodologia da EPE que aponta para
necessidades apenas no 2º semestre de 2026. A realidade é que crescimento das
renováveis intermitentes – atacado e varejo – demandam muito mais uma
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capacidade controlável no SIN para atender os critérios do CNPE, como será
demonstrado no Anexo 1.

3. Contribuições na Minuta de Portaria do Leilão de Reserva
de Capacidade
As contribuições da ABRAGET estão pautadas em aprimoramentos que levem o
leilão de reserva de capacidade ao sucesso que todo os agentes de mercado,
ANEEL, ONS e MME tanto almejam.

3.1

Leilões Específicos Focados nos Produtos

A minuta de Portaria na CP 108 não deixa tão clara a segmentação dos produtos
em certames específicos para cada tecnologia. A figura abaixo ilustra o
pensamento da ABRAGET, com os princípios de leilões específicos, que
certamente vai induzir a seletividade dos proponentes com as melhores ofertas em
cada produto.

O momento é de reflexão sobre como utilizar o parque térmico, com cuidados para
não utilizar a composição atual das usinas térmicas de um modo inadequado no
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futuro. Em um contexto do mercado de capacidade, a lógica que deve ser adotada
no Brasil é a de serviços necessários ou atributos, e nesse sentido neste momento
inicial as térmicas existentes, ou novas similares, tendem a ser as tecnologias que
serão contratadas

para atender as necessidades de segurança elétrica e

energética.
Focando a análise nas térmicas existentes, observa-se que existem usinas menos
competitivas, as quais possuem qualificação necessária para atender requisitos
elétricos, e com ampla flexibilidade, porém não indicadas para fins energéticos
devido ao seu custo operacional. Por outro lado, existem outras usinas térmicas
mais competitivas que são aquelas que podem ajudar no atendimento dos
requisitos energéticos, em especial com contexto de hidrologia desfavorável, e
prover capacidade ao sistema.
Neste sentido a segmentação proposta pela ABRAGET é focada no que as
tecnologias de geração térmica podem prover de melhor para a operação do SIN.
Uma contribuição para segmentação seria no sentido natural de tomar como base
o custo operacional (CVU). A segmentação sugerida seria então: (i) térmicas
existentes com CVU acima do PLD máximo; (ii) térmicas a gás natural de CVU
menor que o PLD máximo, com baixa ou nenhuma inflexibilidade, que apresentem
resposta rápida para tomada de carga; (iii) térmica a gás natural de CVU menor
que o PLD máximo com inflexibilidade e resposta mais lenta para tomada e
redução de carga por ordem do ONS.
O primeiro segmento é de térmicas existentes com CVU mais altos, que
podem responder a qualquer tipo de ordem do ONS em curto espaço de
tempo. Neste conjunto existem as térmicas existentes com óleo diesel e
combustível, e outras de gás natural de ciclo aberto com eficiência mais baixa.
Para este segmento, os despachos do ONS seriam sempre fora da ordem do
mérito para atendimento dos requisitos elétricos de resposta rápida. Estas
térmicas não entrariam nem mesmo na formação de preços, a não ser por decisão
do CMSE / ONS para requisitos energéticos, em situação especial com CVU
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ajustado para o uso em longos períodos. A sugestão é que exista no leilão um
montante específico com base na capacidade/confiabilidade agregada por este
conjunto, e com atendimento de requisitos técnicos para o atendimento elétrico.
Este conjunto não tem como prioridade atender requisitos energéticos, portanto a
energia associada não é significante.
O segundo segmento seriam as térmicas a gás natural (GN) de CVU médio,
existentes ou novas, que apresentem resposta rápida para tomada ou
redução de carga. Neste conjunto engloba as térmicas GN de ciclo aberto, ou
mesmo ciclo combinado com baixa inflexibilidade, com tecnologias apropriadas
para uma ampla flexibilidade. O foco deste conjunto seriam atributos para o
atendimento das necessidades elétricas por capacidade do SIN, mas que teria
associado uma parcela de energia associada mais frequente.
O terceiro conjunto seria aquele de térmicas GN de CVU mais competitivo,
existentes ou novas, cujo principal atributo é a produção contínua de
energia com uma flexibilidade de resposta num tempo não tão rápido. Neste
conjunto se encaixam as térmicas GN de ciclo combinado com inflexibilidade e
alta eficiência.
Na minuta de Portaria da CP 108 é proposto os produtos “potência flexível” e
“potência com inflexibilidade”, que se encaixam dentro destes princípios, no
entanto não ficou claro, a segmentação em certames, a hierarquia na contratação,
que entendemos será objeto da sistemática num momento seguinte ao da CP 108.
No entanto, a ABRAGET com o espírito de contribuir, gostaria de sugerir esta
segmentação para que fique claro para os agentes na própria Portaria do leilão. A
figura a seguir apresenta uma síntese da segmentação proposta.
No entendimento da ABRAGET designação do produto “potência flexível”
adotada na Portaria do MME é equivalente ao produto “Leilão de Capacidade Puro
com Energia Associada do Investidor” na terminologia adotada pela ABRAGET. Já
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o produto “potência com inflexibilidade” do MME corresponde ao produto
“Leilão de Capacidade com Energia Requerida do Investidor”.
Em adição a ABRAGET propõe também o produto “Leilão de Capacidade Puro”
que é para tecnologias que permitem uma flexibilidade muito ampla para o
operador ONS. Entretanto, estas possuem um CVU mais alto e a energia
associada não é o foco do produto, a não ser por determinação do CMSE. No
intuito de adotar uma terminologia similar aquela do MME, nestas contribuições da
ABRAGET, este produto será designado como “potência flexível - amplo”.

Notar que, a segmentação dos produtos exige uma separação prévia da demanda
dos produtos antes do leilão, e uma hierarquia na competição pelos produtos
desejados pelo poder concedente – capacidade e energia requerida. No Anexo 1
com a sugestão ABRAGET de metodologia para levantamento das necessidades
é oferecido também uma forma de qualificação destas necessidades.

3.2

Cadastramento e Habilitação Técnica

A apresentação do MME para os agentes traz algumas componentes relativas ao
cadastramento e habilitação técnica, que ABRAGET pretende contribuir para
aumento das ofertas sem perder o foco do poder concedente com o legítimo leilão
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de reserva de capacidade, regulamentado pelo Decreto nº 10.707/21. A figura
abaixo com o slide referente aos projetos que não serão habilitados cabem
algumas considerações de pontos importantes para ABRAGET.

3.2.1 Meta do Leilão
De forma muito adequada a meta do produto desejado do serviço “capacidade” é
definido pelo MME como “os empreendimentos deverão atender à totalidade dos
despachos estabelecidos na programação diária estabelecida pelo ONS, sujeito a
penalidades”. Com o objetivo de deixar mais claro ainda esta meta sugerimos a
seguinte alteração no entendimento, conforme abaixo:
“os empreendimentos deverão atender à totalidade dos despachos estabelecidos
na programação diária e tempo real estabelecida pelo ONS, sujeito a
penalidades”.
Desta forma fica claro que alguns dos concorrentes poderão se submeter a uma
ordem de despacho dentro do período classificado como tempo real pelo ONS (24
horas no dia operativo), caso o ONS necessite deste suprimento.
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3.2.2 Restrição para Térmicas com CVU superior a XXX R$/MWh
Esta potencial limitação pode excluir do certame os associados da ABRAGET com
térmicas a óleo combustível e diesel, também usinas GN ciclo aberto com menor
eficiência. Nosso entendimento é que estes ativos são os melhores para
atendimento de respostas rápidas para as necessidades elétricas, até mesmo no
ambiente de tempo real do ONS.
Claramente, deve ser permitida apenas a habilitação das térmicas a óleo
existentes. Não é necessário adquirir a expansão destas tecnologias no SIN, na
medida que, em breve as tecnologias disruptivas de resposta rápida e
armazenamento poderão estar disponíveis com preços finais competitivos. No
entanto, a realidade é tais tecnologias ainda estão fora do patamar de
competitividade de outras fontes.
Como já comentado anteriormente no item “3.1 - Leilões Específicos Focados nos
Produtos” o entendimento da ABRAGET é que este conjunto de térmicas serão
necessários no futuro do SIN, até que se encontre uma solução tecnológica
comparável com custos competitivos.
Adquirir o produto certo para as necessidades adequadas deve ser a meta ! O fato
é que as térmicas a óleo foram contratadas para fornecer o “produto energia” com
o CCEAR de disponibilidade. No começo dos leilões de energia nova, o sistema
brasileiro estava experimentando uma expectativa de crescimento do mercado
bem acentuada, e as térmicas a óleo surgiram como uma das soluções naquele
momento. A realidade é que as opções de expansão não podia contar com as
novas hidrelétricas, limitadas pela falta de inventários e dificuldade de licenças
ambientais no tempo adequado, o gás natural ainda estava se consolidando na
produção de energia, e a energia renovável tinha baixa representatividade por
falta de competitividade.
Desde sua contratação com os CCEAR de disponibilidade, estes ativos atuaram
na segurança energética nos momentos de baixa hidrologia no despacho por
mérito, e foram também utilizadas em outras necessidades sistêmicas:
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intermitências das renováveis, reserva operativa e segurança elétrica. As térmicas
a óleo foram e continuam sendo úteis para a segurança do sistema.
A realidade “bateu na porta” e todas aquelas premissas da EPE para contratação
dos CCEAR por disponibilidade foram muito diferentes no mundo real. O perfil de
despachos realizados para os projetos termelétricos foram muito diferentes. A
previsão ingênua de que projetos com custo de operação mais altos seriam pouco
despachados não resistiu aos princípios operativos de segurança, e foram
utilizados com uma frequência muito maior que o previsto quando o ONS solicitou.
Recentemente, a EPE publicou o relatório “Indisponibilidade Termelétrica Estudos de Pós Planejamento - Superintendência de Geração de Energia Elétrica”
ressaltando a importância do desempenho das térmicas já que “desde o final de
2020, o SIN vem passando por um período crítico de afluências”, como colocado
no relatório.
As térmicas a óleo são identificadas pela EPE como as que estão apresentando
um desempenho gradativamente pior. Os valores apontados pela EPE estão muito
altos e pode estar havendo algum problema na coleta de dados considerados. As
térmicas a óleo foram pouco despachadas nos últimos anos estão com valores
fora de qualquer padrão. O tempo fora de operação sem ter sido chamadas pelo
ONS pode estar trazendo problemas na apuração ou a volta das manutenções
não está corretamente assinalada.
A despeito da qualidade dos indicadores apresentados pela EPE, as térmicas a
óleo foram contratadas com base em estudos da própria EPE que estiveram muito
decolados da realidade. É óbvio que se pode criar um problema de performance
com uma frequência de utilização acima do recomendável. Como diz o ditado
popular as térmicas a óleo foram “pau para toda obra”, mas tudo tem limite !
Na habilitação no leilão de reserva de capacidade, os projetos que apresentem
comprovadamente problemas de desempenho recorrentes não deverão ser
aceitos. Além disto, neste novo contexto as regras de monitoramento de
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desempenho dos projetos que prestarão o serviço “capacidade” para o ONS,
serão diferentes e os pagamentos condicionados ao padrão do serviço prestado.
Naturalmente, os investidores terão suas receitas garantidas cumprindo seus
serviços, no padrão de operação acordado com a regulação da ANEEL. Não é um
indicador teórico como garantia física, e sim é a vida como ela é – prestou o
serviço com eficiência recebe sua receita. Nada como um pouco mais realidade no
setor elétrico nacional !
A ABRAGET apresenta como contribuição ao poder concedente, que estes
projetos sejam dedicados apenas ao produto “capacidade puro” na terminologia da
ABRAGET, ou um dos produtos de “potência flexível” na terminologia da Portaria.
As demais térmicas com CVU menor que o PLD máximo estariam então
competindo em outros certames em produtos de “potência flexível” e “potência
com inflexibilidade”.
Ressaltando que, no certame com térmicas com CVU maior que o PLD máximo,
poderia também estar agregada a motorização de hidrelétricas1. Os projetos não
teriam nenhuma meta de despachos por mérito, mas sempre fora do mérito
durante um período bem pequeno. A foco principal é o atendimento de
necessidades elétricas para o ONS.
Nestes leilões específicos para seriam então contratados produtos com requisitos
técnicos demandados pelo ONS em consonância com a EPE, e não teriam
garantia física. São produtos com potencial aplicação regional, dependendo dos
requisitos do ONS. A

produção de energia associada não é

considerável e

deverá ser liquidada no MCP (incluindo ESS) pela CCEE. A seguir é apresentada
uma sugestão de uma configuração adequada para a contratação deste produto:
a) Tipo de leilão

1

Não serão detalhadas as condições para participação de motorização das hidrelétricas
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Leilão de Reserva de Capacidade de Confiabilidade para projetos novos
(motorização de hidrelétricos) e existentes descontratados (térmicas com
CVU maior que PLD máximo)
b) Fontes
Térmicas à óleo e motorização de Hidrelétricas
c) Modelo de competição
Por submercado considerando receita fixa (RF), CVU e custo adicionais
(partida, parada, baixo carregamento)
O CVU declarado é responsabilidade do agente e não é necessário contrato
de combustível, apenas comprovação de armazenamento – índice de
correção previsto no leilão
d) Flexibilidade
Total sob demanda do ONS sempre para despachos fora da ordem de
mérito
Limitação do número de horas máximo por mês - reserva
Despacho para segurança energética com condições prévias acordadas no
edital do leilão – receita adicional com ajuste do CVU (não formam preço)
e) Prazo:
5 anos com a opção de recontratações sucessivas a cada ano para anos
adicionais, conforme necessidade do sistema, de acordo com o ONS
f) Contratação:
Pagamento da RF direto pela CCEE, conforme disponibilidade verificada
pagos pelo encargo de reserva de capacidade (ERCAP)
Custos variáveis pagos diretamente pela CCEE na rubrica de ESS
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A realidade é que as térmicas a óleo estarão descontratadas dos CCEAR
totalmente até 2028 e a vocação desse tipo de produto é atender a nova realidade
do sistema (capacidade/confiabilidade). Os projetos têm sua capacidade 75%
localizadas no Nordeste, onde os problemas de intermitência estão em maior
evidência.
Esta é uma oportunidade desta capacidade existente continuar disponível para a
operação num novo regime de contratação com uma redução considerável da
receita fixa, trazendo benefícios ao consumidor.
A capacidade total2, o CVU médio3 e a receita fixa atual é apresentada na tabela a
seguir. Com um deságio de 50% na RF4 e despachos apenas por razão elétrica o
impacto para os consumidores será bem reduzido – estimativa ERCAP R$ 1,4
R$/kW.mês – com uma preservação evidente da confiabilidade no SIN.

Tipo
Óleo Combustível
Óleo Diesel

Capacidade
(MW)
2570
780
3349

CVU
Médio
(R$/MWh)
R$ 758
R$ 1.126

Receita Fixa
(Bi R$/ano)
R$ 3,10
R$ 0,48
R$ 3,59

Caso não tenham oportunidade de concorrer nos leilões de reserva de
capacidade, as térmicas a óleo serão desmobilizadas, pois não existe nenhuma
garantia de receita para cobrir os custos fixos de O&M,

CUST e CCT. A

infraestrutura necessária, tanto para conexão como para o suprimento de
combustível, já estão prontas, e alguns custos fixos podem ser reduzidos com
apoio da regulação4.
As térmicas a óleo estariam colocando à disposição do ONS uma reserva ágil para
atender situações de deficiência de capacidade no atendimento da curva de carga
devido a um conjunto de eventos simultâneos ou não: (i) intermitência das
2

receita fixa atual das usinas com operação comercial não suspensa
CVU médio com base PMO junho/21
4
O deságio pode ser ainda maior com a redução dos custos fixos, tais como tarifas de transporte (TUST e
TUSD)
3
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renováveis; (ii) redução da capacidade das hidrelétricas por perda de potência nas
situações de deplecionamento; (iii) variações na curva de carga; (iv) falhas nas
unidades geradoras do SIN.
O custo do arrependimento de não contratar ativos existentes para a operação do
SIN pode ser muito grande ! As térmicas a óleo serão desmobilizadas se não
tiverem uma receita para cobrir seus custos fixos.

3.2.3 Restrição para Térmicas com Inflexibilidade > 30% e com geração
inflex > YYY R$/MWh
A exclusão das térmicas com inflexibilidade maior que 30% nos parecem uma
restrição

pouco

prudente

para

a

aquisição

do

produto

“potência

com

inflexibilidade” nos leilões de reserva de capacidade, como proposto na minuta de
Portaria.
O SIN enfrenta regularmente problemas de manutenção de um nível adequado de
reservatórios desde 2012. Novamente observamos que o SIN se encontra na
situação de níveis de reservatórios não satisfatórios no final do período chuvoso
de suas principais bacias. Isto mesmo após vivenciarmos uma crise econômica
desde 2015, seguido de uma crise sanitária sem precedentes, ambas com impacto
no crescimento do mercado, o que significou um PIB nominal de -7,5 % desde
2015 e um crescimento pífio do consumo.
O planejamento contou com valores positivos de crescimento desde 2015 da
ordem de 3% e as capacidade nova foi implantada com esta meta. O resultado é
uma capacidade adicional atual bem acima do balanço com demanda, e mesmo
assim os problemas de segurança persistem em provocar receios futuros. O
CMSE, na sua legítima atribuição, vem buscando reverter o nível de insegurança
com o despacho fora da ordem de mérito.
Qual é problema então? Alguns podem falar que a hidrologia já não se comporta
como antigamente, o que parece ser um fato, no entanto soluções mais estruturais
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devem ser tomadas para que não se conte com uma “água que não existe mais”.
As evidências apontam ser necessário utilizar novos dados mais próximos a
realidade, e é importante que a ANA realize os estudos indicando os novos
valores que seriam considerados na operação e planejamento.
A ABRAGET já demonstrou em várias oportunidades as questões relacionadas
com o aumento da segurança energética do SIN. A sugestão é pela adoção de
uma parcela de inflexibilidade nas térmicas com os benefícios elencados a seguir:
(i) reduzir os preços no curto prazo (PLD), o que tende a reduzir preços nos
contratos futuros; (ii) redução de custos no despacho das térmicas com atenuação
das incertezas e maior segurança para o SIN; (iii) impactos do GSF para os
geradores e no ACR – tarifas e ESS de segurança energética; (iv) controle de
estoque maior nos reservatórios com liberação das hidrelétricas para prover
capacidade ao sistema.
O poder concedente como um legítimo gestor de política pública, incorporou na
proposta de Portaria do leilão de reserva de capacidade o produto “potência com
inflexibilidade”, reconhecendo a necessidade de uma energia firme competitiva no
SIN. É compreensível que a meta de contratação de capacidade do leilão, busque
também prover flexibilidade ao ONS na operação do SIN. Sendo assim, a
ABRAGET apresenta uma contribuição que busca conciliar estes princípios na
contratação no leilão de reserva de capacidade, como segue:


As limitações referentes a inflexibilidade (preço e volume) no leilão de
reserva de capacidade deve estar associada apenas com a “energia
requerida”. O termo “energia requerida” é adotado aqui como a energia
relativa ao nível de inflexibilidade definido pelo poder concedente MME em
cada leilão, para o produto “potência com inflexibilidade”;



As declarações de inflexibilidade do agente acima do limite para a “energia
requerida” definido pelo MME deve ser uma energia associada por conta e
risco do investidor, que a colocaria no mercado nas oportunidades
consideradas oportunas. Esta energia adicional não participaria da
contratação prevista no leilão de reserva de capacidade.
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A diferença entre a inflexibilidade declarada e o limite do MME, para o
produto “potência com inflexibilidade”, seria então uma parcela da
capacidade total que não é incluída no pagamento do CRCAP (contrato de
reserva de capacidade);



A inflexibilidade declarada poderá ser sazonalizada a cada ano, com
aprovação do ONS, assim como o limite de inflexibilidade do MME da
energia requerida, ajustado com os compradores no ACR e ACL;



A inflexibilidade dos projetos será a única parcela que possui lastro de
venda com garantia física (GF);



A flexibilidade colocada à disposição do ONS não tem GF, no entanto pode
ser comercializada no mercado por conta e risco do investidor, dentro de
limites previamente conhecidos5;

3.2.4 Restrição para Projetos Térmicos Existentes com Contratos de Venda
Registrados na CCEE após a Data de Início de Suprimento
A restrição proposta na minuta da Portaria vai criar uma indefinição considerável
para os projetos existentes que podem concorrer no leilão do ACR de 2021. A
principal apreensão é a escolha de vender no leilão do ACR ou ficar descontratado
para concorrer no leilão de reserva de capacidade.
A ABRAGET entende a prioridade do MME com a vocação do novo mercado de
capacidade como prioritário para os projetos térmicos, e evitar novos contratos
legados no ACR.
No entanto, a principal preocupação é com projetos grandes existentes que
poderiam segmentar fisicamente suas unidades geradoras, tendo assim a opção
de dedicar cada uma das parcelas para competir nos diferentes certames – leilão
do ACR e reserva de capacidade. No caso de não alcançar sucesso total, ou
mesmo parcial, na primeira contratação, posteriormente concorreria com o
remanescente na oportunidade seguinte.
5

Pode ser adotado neste caso o conceito já consagrado de “potência assegurada” com base na disponibilidade
do projeto para durações contratuais de curto e médio prazo (até 3 anos)
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Outro ponto importante é a limitação de participação de empreendimentos com
CCEARs vigentes até dezembro de 2026 no Leilão de Reserva de Capacidade de
2021. A melhor ideia a ser aplicada seria

limitar a participação de

empreendimentos com CCEARs vigentes após 2026, ou seja, após janeiro de
2027. A vigência do novo contrato de Potência de Reserva de Capacidade para
Potência - CRCAP também seria após este marco.
Mais uma vez a proposta da ABRAGET consiste na ampliação do número de
participantes do leilão e, por consequência, na ampliação da competitividade,
medida sempre bem-vinda em certames regulados, por ocasionar potencial
redução de preços ao consumidor. Ademais, em razão da necessidade premente
de contratação de reserva de potência pelo sistema, admitir que mais
empreendimentos participem do leilão torna mais efetivo o atendimento às
necessidades sistêmicas de potência, com menos risco de não atendimento aos
lotes ofertados.
A redação do Art. 7º ficaria então “Não serão Habilitados Tecnicamente pela EPE
os seguintes empreendimentos de geração: (...) VII - empreendimentos existentes
que tenham contratos de venda de energia, registrados na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, vigentes após a data de início de
suprimento estabelecido no art. 13, § 2º, inciso II; (...)”.

3.2.5 Restrição para Projetos Térmicos sem Capacidade Remanescente de
Escoamento na Rede
A preocupação é compreensível já que pode não haver capacidade remanescente
de escoamento na rede para alguns barramentos. No entanto, a ABRAGET
gostaria que fosse considerado que , no caso dos produtos “potência flexível”6, a
disposição para qualquer despacho é inteiramente do ONS, e que esse produto
teria um compromisso limitado para venda de energia no mercado.
Sendo assim, o ONS poderá acomodar o escoamento do projeto na rede na
complementação de outras fontes. Este seria uma definição de margem de
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escoamento mais flexível para o uso da capacidade do projeto, nos momentos
mais convenientes da operação do SIN.
A ABRAGET solicita que este critério mais flexível seja considerado na habilitação
dos produtos “potência flexível”6, e que estas margens possam ser oferecidas aos
competidores num prazo bem anterior ao certame.

3.3

Contratos e Prazos

Na apresentação do MME realizada para os agentes foram apresentadas as
principais condições de contorno para os contratos e prazos relativos ao leilão de
reserva de capacidade. A ABRAGET traz contribuições baseadas na experiencias
de seus associados com os CCEAR disponibilidade. Mais uma vez as
contribuições vão no sentido de criar um ambiente positivo de aumento das ofertas
de projetos no legítimo leilão de reserva de capacidade, regulamentado pelo
Decreto nº 10.707/21.
O hábito dos associados com o produto CCEAR disponibilidade não deve ser aqui
confundido que o desenho do novo leilão de reserva de capacidade vai oferecer
produtos iguais. No entanto, algumas práticas de redução de riscos para o
investidor podem criar uma solução equilibrada para uma oferta mais competitiva.
A figura abaixo com o slide referente aos contratos e prazos trouxe algumas
considerações de pontos importantes para os associados da ABRAGET.

6

Considerar também no produto “potência flexível - amplo” sugerido pela ABRAGET
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3.3.1 Composição da Receita Fixa
A síntese apresentada pelo MME traz uma definição importante para a RF a ser
oferecida no leilão – “Receita Fixa deve remunerar o investimento e os custos
fixos”. Alguns pontos adicionais podem ser oferecidos nesta definição:


Os custos fixos não gerenciáveis pelo empreendedor devem prever uma
correção mais expedita quando ocorrerem. Os custos não gerenciáveis
são aqueles não previstos pelo empreendedor no momento da sua oferta, e
que não dependem deste.

Pela minuta de Portaria na RF estão assinalados os seguintes custos fixos não
gerenciáveis:


o custo de Uso do Sistema de Transmissão



tributos e encargos diretos e indiretos

É entendimento da ABRAGET que no caso do custo de Uso do Sistema de
Transmissão as tarifas que o compõe (TUSD/TUST) seja estabilizadas antes do
certame, e caso não seja possível estabilizar, que exista a possibilidade de
repassar as variações deste custo. Este é uma diretriz que ajuda a reduzir a
receita fixa (RF).
Uma outra possibilidade para a inclusão no leilão de encargo de reserva de
capacidade é incorporar variações do CVU da parte inflexível máxima designada
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pelo MME do produto “potência com inflexibilidade”, ou seja, a parcela RFcomb
existente nos CCEAR de disponibilidade.
A lógica desta incorporação é oferecer um contrato de quantidade mais eficiente
da energia requerida associada com a parte inflexível. A melhor justificativa é que
não está aqui se priorizando apenas ao comprador deste contrato, mas está se
criando

melhores

condições

de

viabilidade

do

produto

“potência

com

inflexibilidade”, que é uma excelente opção sistêmica do ponto de vista da
segurança energética.]

3.3.2 Ajuste nos Custos Variáveis – Parcela Flexível
A síntese apresentada pelo MME e na minuta de Portaria a ABRAGET não
encontrou pontos importantes relacionados com os custos variáveis associados
com a parte flexível de todos os produtos que vão concorrer no leilão.
O CVU da parcela flexível deve ser corrigido por índices definidos no edital do
leilão, assim como já é feito hoje nos CCEAR de disponibilidade, como na
expressão abaixo.

A parte flexível é neutra para o consumidor no despacho por mérito, no limite
apenas com liquidação no MCP – pagamento por PLD - e no fora do mérito iria
para o ESS – maior entre CVU e PLD – regra de mercado CCEE. Portanto, para a
ABRAGET este é um ajuste fundamental nos princípios do leilão de reserva de
capacidade, uma vez que este é um risco enorme para os empreendedores, que
colocarão sua capacidade flexível à disposição do operador, e sujeito as suas
normas e procedimentos para despacho.
Além deste princípio básico aqui assinalado, a flexibilidade das plantas térmicas
ficarão completamente à disposição do ONS, e frequente excursões no uso desta
capacidade

poderão

ocorrer.

Isto

faz

parte

do

uso

esperado
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empreendedores e os projetos estarão prontos para este uso. O ponto importante
é estas excursões alteram a eficiência uso do combustível nestes projetos, e por
consequência, o CVU que será usado em cada momento.
Uma proposta alternativa é que o empreendedor possa oferecer na habilitação
uma curva CVU e nível de despacho da planta, para fins de comprovação da
alteração do CVU. Este padrão de uso seria apurado pelo ONS mensalmente e o
custo repassado para os empreendedores através de ajustes na sua receita com a
parcela variável da flexibilidade.
No caso do PLD > CVU nos despachos por mérito é pago ao empreendedor o
custo da parcela variável com base no PLD no MCP, e no caso de PLD < CVU
para qualquer despacho é pago ao empreendedor o custo da parcela variável com
base no PLD através de ESS. Esta é uma regra de mercado na CCEE,
certamente é aquela que vai valer para pagamento da receita variável do
empreendedor térmico.

3.3.3 Possibilidade de Antecipação do CRCAP
A ABRAGET apoia profundamente a possibilidade de antecipação do CRCAP
como na minuta da Portaria. A ideia é fantástica e trata-se de uma motivação
importante que é a preservação da segurança do SIN, uma clara medida de uma
entidade gestora de política pública como o MME.
Ademais a ABRAGET entende que o leilão para entrega a partir do 2º semestre de
2026 é uma visão pouco realista e entende que a necessidade é a partir do 1º
semestre de 2025, com variações grandes dependendo do mercado a ser
atendido. Sendo assim é muito benvinda a antecipação do CRCAP!
A contribuição adicional da ABRAGET é no sentido de que a antecipação de
contratos CRCAP dos projetos existentes que estejam descontratados
deveria ser aprovada plenamente pelo poder concedente.
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Uma correção necessária na minuta da Portaria em relação a antecipação é
alterar o termo "antecipação da entrada em operação comercial" para
"antecipação da vigência do contrato” com relação ao CRCAP.

3.3.4 Sistemática do Leilão
Na síntese apresentada pelo MME e na minuta de Portaria a ABRAGET está claro
que a sistemática do leilão de reserva de capacidade será objeto de detalhamento
posterior.
A sugestão da ABRAGET que a chamada “sistemática do leilão” seja objeto de
consulta pública num tempo razoável de análise pelos agentes de mercado, dado
o caráter pioneiro do novo leilão de reserva de capacidade. A sugestão é de um
prazo até o final de agosto e que a proposta de sistemática seja oferecida o
quanto antes ao mercado.
Cabe reforçar também que a sistemática dos certames deve considerar as metas
que se pretende de cada produto “potência flexível”6 e “potência com
inflexibilidade”. Existem atributos de cada um destes produtos que seriam mais ou
menos valorizados na sistemática do leilão, mais especificamente na formulação
matemática do indicador de competição que será adotado no leilão.
Por exemplo, o atributo tempo de partida e parada poderá entrar na formulação
matemática, no entanto, é claro que alguns projetos não possuem estes atributos
iguais aos demais. A sugestão é que a formulação matemática ao valorizar este
atributo o faça com foco no produto que se pretende obter para o leilão de reserva
de capacidade.
As tecnologias podem ser tão diferentes que é mais apropriado não tentar colocar
apenas um único “índice de competição”

num certame único a seleção dos

produtos que se quer alcançar com o leilão de reserva de capacidade.
Outro ponto que deve ser investigado na sistemática com mais cautela é a
contratação em duas etapas: capacidade e energia requerida. No entendimento da
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ABRAGET a contratação em duas etapas é um princípio do leilão de reserva de
capacidade, e não só apoia este princípio, como também várias vezes sugeriu o
poder concedente neste sentido.
No entanto, como o objeto maior do leilão é a segurança do sistema, talvez faça
sentido ter uma sistemática que garanta que não haja lotes não-atendidos, como
previsto por aqueles que desistam do contrato de reserva de capacidade (1ª
etapa), caso não saiam vencedores da venda de energia (2ª etapa).
Por exemplo, ofertar a potência de um lote não-atendido para outros agentes, que
também se sagraram vencedores na 1ª etapa, segundo um ranking de
classificação é uma possibilidade muito bem aceita na ABRAGET. Poderia haver
frustação na venda de energia, no entanto se alcançar uma venda maior no
atendimento da capacidade desejada.
A ABRAGET também tem sugestões para a sistemática envolvendo venda mistas
de energia ao ACR e ACL. Estas sugestões serão consolidadas oportunamente e
oferecidas quando for o momento adequado. Por princípio, a ABRAGET concorda
com a venda para todo o mercado, e já ofereceu e debateu esta mesma
possibilidade com o poder concedente MME.

3.3.5 Definição dos Produtos do Leilão
O leilão de reserva de capacidade é uma solução com produtos diversificados que
a ABRAGET entende como necessários para o futuro da operação do SIN. Os
produtos “potência flexível”6 e “potência com inflexibilidade” são muito diferentes
quanto ao suprimento de combustível para atender os requisitos de cada um.
O pedido da ABRAGET é que a definição pelo produto possa ser feita após o
cadastramento. A razão do pedido é que a opção por oferecer ou não flexibilidade
depende de negociações com os supridores de gás natural, está condicionada à
mesma negociação dos parâmetros do CVU e por esta razão requer maior tempo
para definição.
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Ampliar o prazo irá garantir que as termelétricas obtenham maior universo de
supridores potenciais, possibilitando melhores condições de negociação e redução
dos preços de geração.
A sugestão é alterar o Art. 4º, §1º com a seguinte redação “É necessário que a
opção pelo produto seja feita após o pedido de cadastramento, no mesmo
momento em que serão informados os parâmetros do CVU do empreendedor (art.
6º, 32º)”.

3.3.6 Contratos do Leilão - CRCAP
O entendimento da ABRAGET é que o prazo para publicação de regulamentos
associados ao contrato é responsabilidade da ANEEL.
Dado caráter inédito desta contratação como reserva de capacidade, a ABRAGET
solicita para o MME, que a ANEEL antecipe o quanto antes a “minuta do contrato”
CRCAP do leilão para avaliação dos agentes.

3.3.7 Compromisso de Combustível
O entendimento da ABRAGET é que o compromisso do combustível a ser exigido
dos participantes é o mesmo dos CCEAR por disponibilidade.
Na medida que o “serviço capacidade” possui características distintas do CCEAR
por disponibilidade, no que tange a parte flexível da oferta, e uma possibilidade
seria imaginar uma solução mais aderente a esta realidade do novo serviço.
Uma alternativa mais flexível de “compromisso de combustível” deveria ser
incluída no certame, dado que o risco do empreendedor por não receber o serviço
e penalidade fortes para uma prestação de serviços fora de limites acordados, o
leva para uma busca do “compromisso de combustível” ágil e mais econômica ao
longo do contrato.
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4. Considerações Finais das Contribuições da ABRAGET
O Decreto 10.707/21 e a proposta da Portaria do Leilão de Reserva de
Capacidade oferecido pelo MME é bem aderente com as solicitações da
ABRAGET, mas acreditamos que alguns aprimoramentos são bem relevantes
para o sucesso dos certames.
A ABRAGET sugere complementos para possibilitar um controle maior da
segurança futura, com uma definição clara de uma política pública do poder
concedente, e um processo competitivo de colocação de energia das térmicas no
mercado.
A ABRAGET já demonstrou em várias oportunidades as questões e preocupações
relacionadas com o aumento da segurança do SIN. O momento atual do SIN em
junho de 2021, com dificuldades imensas na sua segurança de atendimento nos
anos de 2021 e 2022, é um sinal claro que o desenho de mercado tinha que
mudar, como foi deliberado na Lei 14.120/21. A referida lei trouxe os princípios de
um mercado de capacidade já adotado em vários mercados mais maduros.
Um parque térmico capaz de atender os novos requisitos de segurança da nova
matriz brasileira é a meta. É uma operação “ganha-ganha” para o SIN e os
investidores nos projetos termelétricos.
Sem mais no momento, agradecemos a possibilidade de contribuir na CP108.
Atenciosamente,

Xisto Vieira Filho
Presidente
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ANEXO 1 – Contribuições da ABRAGET para a Nota
Técnica EPE: Metodologia de Análise para o Atendimento
à Demanda Máxima de Potência e Requisito de
Capacidade

1. Motivação
Inicialmente é importante ressaltar que a ABRAGET se caracteriza como uma
associação que tem como prioridade contribuir para a segurança energética e a
resiliência do Sistema Interligado Nacional (SIN). Nesse sentido, coloca-se à
disposição para um debate franco e aberto, pautado por aspectos técnicos e pelas
melhores práticas internacionais.
A tarefa de planejar um sistema elétrico resiliente está cada vez mais desafiadora
diante a uma crescente complexidade das incertezas, dos cenários, das situações
disruptivas e mudanças climáticas. Diante disso, aumentam as responsabilidades
do Poder Concedente e o do planejador do sistema do seu compromisso em
compreender a realidade física do SIN.
Os novos critérios gerais de garantia de suprimento foram aprovados pelo CNPE
ao final de 2019 (Resolução nº 29, de 12 de dezembro de 2019), e de forma
positiva revisou o critério de suprimento energético, e incluiu também o critério
geral de garantia de suprimento para aferição da adequabilidade do atendimento à
potência.
Esta já era uma necessidade identificada pela ABRAGET com a entrada maciça
de renováveis intermitentes no varejo e no atacado, além das demais fontes
hidrelétricas fio d´água sem capacidade de armazenamento e os projetos de
biomassa, muito dependentes das safras e plantações associadas. Em poucas
palavras, o SIN ficou cada vez mais dependente de fontes com variabilidade
grande do combustível primário – a natureza e potenciais eventos climáticos.
ABRAGET – Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas – CNPJ: 05.045.195/0001-00
Praia de Botafogo 228/ sala 609 - Rio de Janeiro – RJ – CEP 22250-040
Tel/Fax: (21) 2296-9739/2253-0926 ▪ e-mail: engenharia@abraget.com.br

29

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021.
ABRAGET 045/21.

2. A Criação de um Mercado de Capacidade
A recente Lei nº 14.120/21, aprovada pelo Congresso, contempla uma série de
medidas visando aproximar o desenho de mercado brasileiro ao adotado nos
mercados mais avançados em termos de competição. Destaca-se entre as
medidas sugeridas a criação de um Mercado de Capacidade, com a contratação
de ativos e/ou recursos que possam prover assegurar a confiabilidade do Sistema
Interligado Nacional (SIN). O Decreto 10.707/21, e a proposta da Portaria do
Leilão de Reserva de Capacidade da CP108, são reflexo do encaminhamento do
MME na regulamentação da citada Lei.
Entende-se como uma solução pragmática considerar um Mercado de Capacidade
com abordagem incremental do ponto de vista de contratação. Assim, serão
considerados os ativos estratégicos de geração com capacidade à disposição do
ONS, novos ou existentes, conforme volume e métricas estabelecidas pelo poder
concedente. Estes recursos serão pagos por todos os usuários na busca da
segurança do SIN, que é um benefício para todos.
Algumas perguntas relevantes são indagadas da necessidade da criação de tal
tipo de mercado: “Por que temos que criar um Mercado de Capacidade?”, “O
mercado de energia com um mecanismo de preço robusto não seria suficiente?”
Para responder tais perguntas é necessário um passo atrás, analisando a
perspectiva do desenvolvimento e a construção dos mercados de energia elétrica.
Os mercados de energia elétrica originalmente foram projetados ao longo das
décadas de 1980 e 1990 com uma lógica somente na componente energia, pois
ao contratar energia as demais componentes necessárias (em especial
confiabilidade) já vinham associadas devido as tecnologias de geração então
disponíveis, basicamente hidroelétricas e térmicas.
Todavia, é necessário se adaptar aos novos tempos, em um contexto com uma
matriz que muda cada vez mais rápido, em um sistema que era ancorado em um
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número de ativos de geração controláveis (despacháveis) e centralizado, para
uma matriz pulverizada em ativos menores e com tecnologias não despacháveis.
Outro elemento extremamente relevante é a questão do preço, pois o desenho de
mercado contemplava que um preço spot robusto seria suficiente para a atração
de investimentos ou como indutor de uma alocação eficiente no sistema, induzido
o comportamento dos consumidores e agentes de mercado. Contudo, observa-se
mundialmente uma tendência cada vez maior de preço spot baixo nos mercados
desenvolvidos, destacando a maior inserção de renováveis e a amortização de
boa parte dos ativos de geração térmicos.
Em um contexto de abundância da componente energia em alguns momentos,
refletindo em um preço spot baixo, pode se ter uma situação inusitada de
escassez de outros serviços necessários para a confiabilidade do sistema. A
experiência internacional aponta como solução para tal fenômeno a criação de um
mercado de capacidade, considerando o tipo de serviços necessários com uma
forma de contratação que objetiva encontrar uma combinação ativos de geração e
recursos que permita um menor custo para um dado nível de segurança
estabelecido.
Um desenho de mercado internacional “standard” também contempla além do
mercado de capacidade a criação de outros mecanismos complementares ao
mercado de energia elétrica, tais como serviços ancilares, para assegurar que se
tenha capacidade de geração e recursos sistêmicos visando a confiabilidade,
assumindo um determinado nível de segurança. Assim, em um cenário de
Mercado de Capacidade se criam diferentes produtos com uma remuneração
mínima para as usinas, e seus recursos permanecem disponíveis para o Operador
do Sistema, no Brasil o ONS.
Sintetizando, pode-se dizer que o Mercado de Capacidade nasce do fenômeno de
insuficiência de renda no Mercado de Energia puro, o que significa que a renda
obtida no Mercado de Energia, refletida pelo preço spot, não é suficiente para
atrair e manter ativos geração e recursos necessários para confiabilidade do
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sistema. Em outras palavras, o preço spot não é alto suficiente para remunerar as
usinas, uma premissa presente na desregulamentação na década de 1990.
Neste novo desenho de mercado, a capacidade das tecnologias, com os atributos
adequados para a segurança do sistema, seriam inicialmente contratado de forma
central, a partir de estudos técnicos coordenados pelo MME, com apoio de
ONS/EPE, com regulação do processo pela ANEEL e operacionalização da
CCEE, o que está tornando concreta a previsão estabelecida na lei 14.120/21.
Assumindo a lógica que o preço de mercado de energia deveria ser o meio
fundamental de alocação dos recursos e indução e eficiência, restaria um Mercado
de Capacidade marginal no qual ser contrataria somente os recursos necessários
para confiabilidade do SIN, e que via o mercado de energia não foi possível
manter ou atrair.
Aprofundando a análise, o mercado de capacidade só deveria prover a receita que
falta do mercado de energia, ou seja, remunerar o que não foi possível de ser
obtido no mercado de energia.
A metodologia de análise e fundamentos para os requisitos deve levar em
consideração estes princípios básicos do mercado de capacidade.

3. Contribuições no Aprimoramento da Metodologia EPE
A metodologia da EPE apresentada na CP108 com a NT da “Metodologia de
Análise para o Atendimento à Demanda Máxima de Potência e Requisito de
Capacidade” tem fundamentos adequados, no entanto aprimoramentos nas
premissas e critérios de análise são necessários.
A ABRAGET vai comentar estes aprimoramentos sugeridos em relação a
metodologia EPE e na sequência vai apresentar uma metodologia alternativa
completa.
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3.1

Demanda do Sistema

Na metodologia EPE é adotada a demanda do SIN, conforme descrição oferecida
na NT seguir:
“De modo a avaliar o atendimento à demanda máxima do SIN, considerando os limites
das interligações entre subsistemas, são consideradas projeções de valores mensais de
demanda instantânea de cada subsistema no momento de demanda máxima do SIN. Até
2016, nos Planos anteriores ao PDE 2027, a avaliação considerava a demanda máxima
não coincidente do SIN, obtida a partir da soma das demandas máximas instantâneas de
cada subsistema. No entanto, considerando que o sistema elétrico brasileiro é interligado,
foi avaliado que o mais representativo seria a utilização das projeções de demanda
máxima instantânea coincidente, ou seja, a máxima demanda que ocorre no SIN
considerando todas as regiões no mesmo instante de tempo, respeitando os limites das
interligações regionais como apresentado mais adiante.” (NT EPE)

A avaliação de capacidade é feita pela análise de atendimento à demanda máxima
instantânea, no entanto um critério importante no SIN é o efeito de pontas não
coincidentes em cada submercado e o critério de capacidade deve
considerar como coincidentes. A alegação de que o sistema é interligado e a
capacidade de transmissão consegue atender as demandas de subsistemas
interconectados, e, portanto, seria possível atender a máxima demanda do SIN.
Na opinião da ABRAGET é pouco realista esta premissa, o que pode levar a um
excesso de transmissão para oferta de capacidade, quando o foco sempre foi
interligações de complementação energética, ou mesmo, um problema de falta
conjuntural de capacidade de geração em algum subsistema pela entrada não
prevista de fontes com comissionamento tão rápidos, que a transmissão não
consegue acompanhar.
Outro ponto de foco deveria ser a expectativa de crescimento do mercado adotado
no caso do PDE 2030. A perspectiva de evolução da demanda máxima adotada
no PDE prolonga de forma significativa o impacto da crise sanitária do COVID 19
até 2030.
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A crise provocada pelo COVID-19 é um episódio novo no Brasil e no mundo. São
poucos os dados concretos para avaliação do impacto na economia brasileira no
longo prazo. A estimativa do impacto em 2029 de menos 10 GW (10% da
demanda) parece pouco prudente para um cenário de referência.
A ABRAGET contribui no sentido de considerar o mercado de referência e o
superior na metodologia de levantamento das necessidades, e que decisão do
MME avalie as diferenças e a chance de um crescimento de mercado maior que
possa demandar ainda mais capacidade.
O critério de aumento da demanda com a reserva de potência na metodologia
EPE é descrito como abaixo:
“A reserva de potência operativa é acrescida à demanda máxima do SIN, compondo o
requisito a ser atendido pelo sistema de geração. Esta reserva operativa é um fator de
segurança que visa cobrir aumentos inesperados na demanda, variações instantâneas na
geração, entre outros eventos alheios à programação energética, além de assegurar a
execução de procedimentos para a operação da rede elétrica.
Do ponto de vista energético, adota-se o acréscimo de 5% à demanda máxima de cada
região, seguindo assim o indicado no Módulo 2, Submódulo 2.3 dos Procedimentos de
Rede – PR, que descreve as premissas, critérios e metodologias para estudos elétricos
para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).” (NT EPE)

A ABRAGET entende a premissa de acréscimo da reserva operativa na demanda
do SIN, no entanto na metodologia sugerida pela própria ABRAGET este
acréscimo da reserva operativa não é considerado nas simulações. Não se
adota este critério, dado que a simulação de alguns dos eventos considerados
como causa da aplicação, serão modelados em detalhe, como quebra e reparo de
unidades e intermitência de renováveis.

3.2

Capacidade de Oferta

De forma geral, a EPE adota a capacidade da oferta no balanço de capacidade
prática idêntica com os riscos apurados na simulação energética das fontes, no
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entanto existem efeitos específicos de variabilidade nas fontes que devem ser
simulados com maior detalhe.

3.2.1

Capacidade das Hidrelétricas

Tal como exposto no Ofício nº 13/2021/CMSE-MME, ao longo dos últimos anos, a
precipitação

observada

em

algumas

das

principais

bacias

hidrográficas

integrantes do SIN tem se mostrado significativamente abaixo da média histórica.
O déficit de precipitação acumulado nos últimos 10 anos em algumas bacias
chega alcançar um valor maior do que o total de chuva que ocorre em média num
ano. Em consequência, as vazões afluentes às usinas localizadas nessa bacia
também têm se situado abaixo da média histórica nos últimos anos.
Em estudo prospectivo elaborado pelo ONS e apresentado no referido ofício é
exposto um cenário de referência em que há uma possibilidade concreta de perda
do controle hidráulico no segundo semestre de 2021. Especialmente, a partir do
mês de setembro/2021, existe a perspectiva do esgotamento de todos os
recursos, sendo necessário o uso da reserva operativa a fim de evitar déficit de
potência.
Para reverter tal quadro, no referido ofício o ONS recomenda a aplicação adicional
de diversas flexibilizações de vazões defluentes mínimas em várias bacias
hidrográficas. Cabe ressaltar que desde o final do ano de 2020, um conjunto de
flexibilizações de restrições hidráulicas e operações não convencionais que vem
sendo adotadas para a preservação das condições de armazenamento no SIN.
Cabe ressaltar que tal situação não se caracteriza uma surpresa. No ano de 2013
foi concluído o P&D Estratégico ANEEL nº 10 no qual foi exposto que as cargas
críticas sofreriam perdas de até 25 % até o ano de 2041. Adicionalmente, outros
estudos se sucederam como o projeto META do MME, Banco Mundial (2018) e o
trabalho específico da Bacia do Paraná (PNUD-MME).
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Os resultados ratificaram as previsões feitas no P&D Estratégico ANEEL nº 10: a
diminuição no nível médio de precipitação e uma maior concentração de chuvas
no período úmido e aumento do período seco dificultando a regularização dos rios.
Além disso, outros fatores que contribuem para indisponibilidades hídricas para
produção de energia já são conhecidos desde o final da década de 1990. Na
ocasião da discussão da primeira revisão de energia assegurada das hidrelétricas:
já era do conhecimento dos órgãos públicos que as retiradas de água para
irrigação na região Nordeste não eram consideradas no sistema equivalente do
modelo NEWAVE.
Da mesma forma, desde aquela época, já eram sugeridas a aplicação da Energia
Firme como critério de revisão das Energias Asseguradas das hidrelétricas, ou
seja, a consideração das piores afluências do histórico (sem aplicação de critério
de risco de déficit de 5%7) e mantendo-se uma reserva em mãos do poder público
para compensar futuras indisponibilidades hídricas para produção de energia, por
conta do uso múltiplo dos recursos hídricos.
Face ao exposto, desperta-nos bastante preocupação vários aspectos presentes
na proposta apresentada pela EPE na Nota Técnica nº EPE-DEE-NT-037/2021-r0
para o cálculo da disponibilidade máxima de potência das usinas hidrelétricas.
A primeira preocupação advém do fato de a proposição formulada pela EPE
considerar a modulação da estimativa da geração mensal das usinas hidrelétricas
por meio de simulação energética do NEWAVE.
Como é de amplo conhecimento de todos os agentes setoriais, as simulações
efetuadas pelo modelo NEWAVE para o longo prazo revertem à média histórica
das vazões afluentes. Ou seja, a utilização de tal premissa para determinação da
expansão de atendimento a ponta agravaria ainda mais as atuais condições de
suprimento face à mudança do volume e perfil das precipitações em várias bacias
hidrográficas relatadas no Ofício nº 13/2021/CMSE-MME já comentado.
7

Ou seja, para um conjunto de 2000 séries aceita-se que 100 delas ocorram déficits, independentemente de
magnitude.
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Isso porque esse aspecto dissonante entre simulação por modelo computacional e
a realidade física do SIN é exacerbado justamente quando a metodologia assume
a premissa de que será alcançado o objetivo de modular a geração hidráulica
mensal por usina, maximizando a geração na ponta e não permitindo que a
geração fora da ponta resulte em defluência menor que a restrição de vazão
mínima. É justamente o contrário do que estamos vendo atualmente na realidade
física do SIN: violação da política de operação das usinas a fim de evitar déficits
de potência e uso da reserva operativa a fim de evitar déficits de potência.
A figura abaixo com as capacidades das hidrelétricas na metodologia EPE foi
obtida de outra NT “Avaliação do Suprimento de Potência do Sistema Elétrico e
Impactos da COVID-19” caderno de estudos do PDE 2030 de agosto de 2020. No
entendimento da ABRAGET os valores de capacidade das hidrelétricas está mais
alto do que deveria ser considerado num estudo de necessidades de um leilão de
reserva de capacidade.

Face ao exposto, a contribuição da ABRAGET para esse tópico é que o cálculo da
disponibilidade máxima de potência das usinas hidrelétricas a ser considerado no
balanço de capacidade futura no SIN deve ser aprimorado. Os detalhes
metodológicos serão apresentados em item específico nestas contribuições.
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3.2.2

Disponibilidade Máxima de Portfólio Eólica e Solar

Novamente aqui a dissonância entre simulação e realidade física do SIN é
exacerbada colocando em risco as condições de atendimento ao SIN outra vez:
para as usinas eólicas, os valores considerados são estimados a partir da análise
de dados verificados de medição anemométrica médias de 10 minutos da
velocidade de vento e dos demais parâmetros climáticos.
E devido ao fato de que o histórico de medição disponível tende a ser pouco
representativo da variabilidade do recurso, a proposta da EPE é que os valores
simulados de geração eólica sejam estendidos com base nos dados de modelo
estatístico ( MERRA 2). E na sequência, a EPE propõe a composição de um
portfólio formado por fontes solar e eólica a partir do P95 da distribuição mensal
dos valores de disponibilidade horária de potência projetados para essas fontes.
Embora tal metodologia de portfólio solar e eólica seja utilizada em leilões de
usinas híbridas na Alemanha e esteja sendo discutido para aplicação na Índia, é
importante esclarecer alguns pontos: i) Esses países têm resolvida a contratação
de capacidade por meio de outras modalidades de leilão e fontes de energia e ii) A
metodologia de determinação do volume é determinada considerando um cenário
bem restritivo.
O mercado de eletricidade da Alemanha é o maior da Europa e possui o plano de
transição mais ambicioso do continente. Após o acidente de Fukushima (2011), o
governo alemão decidiu fechar, gradualmente, todas as 17 usinas nucleares
existentes na Alemanha até o ano de 2022 e estabeleceu o Energiewend (energy
transition) cuja meta é alcançar 60% de participação da energia renovável até o
ano de 2050. A atual participação das renováveis é de 35% e foi alcançada após
um intenso programa de subsídios às fontes renováveis distribuídas.
A partir de 2012, grande parte da redução resultante na geração das usinas
nucleares foi compensada por um aumento na geração de energia renovável,
principalmente no norte da Alemanha. À medida que a participação da energia
renovável aumentou no sistema de eletricidade alemão, passou-se a ter uma
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preocupação crescente com a disponibilidade de fontes para amortecer a
variabilidade de produção das fontes renováveis e garantir o suprimento de
energia no período crítico do sistema (inverno).
Além disso, passaram a ser constantes o congestionamento das linhas de
transmissão entre os subsistemas norte e sul alemão que provocaram redução da
confiabilidade de fornecimento no atendimento ao pico de demanda.
Até o ano de 2011, a Alemanha era um dos últimos países remanescentes do
desenho de mercado energy-only (preço spot como único indutor da expansão
ótima da geração). Porém, devido às preocupações com a garantia de suprimento
nos períodos críticos, a Alemanha decidiu implantar um mecanismo paralelo para
garantir o suprimento nesses momentos de stress do seu sistema elétrico: a
Reserva Estratégica.
O governo alemão julgou a Reserva Estratégica como sendo a modalidade mais
adequada para lidar com as tecnologias disruptivas devido a sua menor
centralização das decisões quando comparada a outros mecanismos de
capacidade.
Dessa forma, a Alemanha antes de adotar o leilão de fontes híbridas, procurou
resolver a confiabilidade do sistema elétrico e de atendimento à ponta por meio
dos leilões de Reserva Estratégica: foi inicialmente implantada na região sul
(2011) e foi expandida para outras regiões do país a partir de 2014. Desde estão,
foram realizados 9 leilões para contratação de Reserva Estratégica, os quais
apresentaram quantidades crescentes de contratação, como descrito na Tabela
abaixo8.

8

Fonte: Bundesnetzagentur. Bericht. Feststellung des Bedarfs an Netzreserve für den Winter
2019/2020 sowie das Jahr 2022/2023. 201
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A figura abaixo com as capacidades de portfólio da eólica e solar na metodologia
EPE foi obtida de outra NT “Avaliação do Suprimento de Potência do Sistema
Elétrico e Impactos da COVID-19” caderno de estudos do PDE 2030 de agosto de
2020.

No entendimento da ABRAGET o efeito portifólio é um aspecto positivo, no
entanto, a recomendação para um estudo de necessidades de um leilão de
reserva de capacidade é não utilizar os recursos de energia eólica e solar de
forma conjunta e sim individual para efeito de simulação.
Além disto, já existe um volume de produção eólica e solar razoável em cada
submercado e sugestão é utilizar uma série de dados históricos horários de cada
fonte, como será apresentado em item específico.
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A realidade é que na consideração da capacidade para contratação, e para o
balanço, as fontes renováveis são intermitentes e não podem ser consideradas a
nível de balanço, muito menos para efeito de contratação de capacidade.
Apenas para efeito ilustrativo, na Figura abaixo é apresentado o fator de
capacidade das eólicas no Nordeste verificado no mês de outubro de 2019. Notar
em termos de produção de energia o 2º semestre no Nordeste é o período de
maior produção. No entanto é fácil observar que o fator de capacidade horário
variou de 4% até 82%. Nas séries históricas das hidrelétricas, outubro é o mês
com maior perda de capacidade por deplecionamento. Qual o sentido de
considerar uma fonte que pode variar de 4% a 82% de fator de capacidade para
compensar a perda de capacidade por deplecionamento da principal fonte do SIN
? Não existe menor consistência nesta fundamentação.
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Sendo assim, metodologia da ABRAGET não se considera no balanço da
capacidade nenhuma firmeza nas fontes intermitentes. Ao contrário estas
são simuladas junto com as demais variações de capacidade de todas as
fontes. As intermitentes não são solução e sim causa !
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3.2.3

Disponibilidade Máxima de PCH e Biomassa

A figura abaixo com as capacidades de PCHs e Biomassa na metodologia EPE foi
obtida de outra NT “Avaliação do Suprimento de Potência do Sistema Elétrico e
Impactos da COVID-19” caderno de estudos do PDE 2030 de agosto de 2020.
A disponibilidade é considerada de forma aproximada como sendo o valor médio
mensal da sua geração. O motivo apontado pela EPE é que atualmente, o
despacho dessas usinas não é realizado de forma centralizada. Acrescenta-se
ainda a baixa sinalização dos atuais patamares de PLD para o incentivo da
modulação dessas fontes, o que pode evoluir com o preço horário.

Neste sentido, a premissa foi considerada razoável e a metodologia da ABRAGET
adotou a curva de disponibilidade da EPE para a capacidade de PCHs e
Biomassa.

3.2.4

Disponibilidade Máxima Térmicas

No PDE 2030 está considerado uma forte desmobilização do parque térmico, por
várias razões apontadas no documento, quais sejam:


Término do CCEAR (gás natural / óleo diesel / óleo combustível / carvão
mineral)



Fim dos subsídios do PPT (GN) e CDE (Carvão)



Fim da vida útil da usina
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Ainda para efeito de consideração da capacidade disponível são abatidos os
montantes

relativos a

TEIF

(Taxa

de

Indisponibilidade

Forçada)

e

IP

(Indisponibilidade Programada), considerando o Fator de Capacidade Máximo
(FCmáx) das unidades.
A figura abaixo retrata a capacidade máxima das térmicas consideradas na
metodologia EPE obtida de outra NT “Avaliação do Suprimento de Potência do
Sistema Elétrico e Impactos da COVID-19” caderno de estudos do PDE 2030 de
agosto de 2020.

No entanto, observando a capacidade térmica no PDE 2030 conforme a Figura
abaixo se percebem um padrão de capacidade diferente.
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A legenda na Figura significa “descomissona T” são as existentes, que
paulatinamente são descomissionadas; “comissiona T” são aquelas que estarão
em comissionamento no período e significa uma realidade já contratada no ACR;
“recomissiona T” são aquelas que por critério exclusivo da EPE são mantidas no
SIN, mesmo após descontratadas; e finalmente as “indicativas” são aquelas
apontadas como expansão pela EPE.
No entendimento da ABRAGET, para fins de análise da demanda do leilão de
reserva

de

capacidade,

apenas

aquelas

apontadas

na

Figura

como

“descomissiona T” e “comissiona T” devem ser consideradas. As demais serão
candidatas para contratação, junto com aquelas consideradas como em
descomissionamento no grupo “descomissiona T”, como mostrado na Figura
abaixo.
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Notar que a capacidade térmica considerada pelo critério da ABRAGET é
menor que aquela apontada pela EPE, utilizando um critério diferente com os
mesmos dados do PDE 2030.

4. Metodologia Proposta ABRAGET
A metodologia proposta pela ABRAGET é da aplicação de simulação
probabilística de confiabilidade para cálculo dos indicadores critério de suprimento
do CNPE – LOLP e CVaR(PNS). Uma simulação mais ampla considerando perda
de unidades geradoras, o impacto cronológico da variação das fontes
“intermitentes”, o deplecionamento das hidrelétricas e a curva de carga é mais
robusta. A metodologia desta simulação será apresentada neste trabalho como
contribuição da ABRAGET para o MME.

4.1

Visão Geral da Metodologia ABRAGET

Certamente, a importância das térmicas no SIN pode ser demonstrada com o valor
agregado por estes projetos na confiabilidade do SIN. Para atender os critérios
probabilísticos do CNPE na definição da capacidade adequada do SIN é
necessária uma avaliação ampla das incertezas na operação – análise
probabilística.
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A metodologia da ABRAGET difere daquela aplicada pela EPE, que realiza a
avaliação dos critérios de suprimento de potência, conforme procedimentos
próprios, com algumas métricas de incertezas, como anteriormente levantado
neste trabalho.
A formatação da modelagem para cálculo das quantidades necessárias de nova
oferta para atender os critérios do CNPE deve incluir:


Modelagem das incertezas da oferta de capacidade



Representação da curva de carga



Manutenção e falhas nos equipamentos com os dados estocásticos



Simuladores para verificação da adequação9

A análise probabilística dos Critérios de Suprimento do CNPE aqui adotada é a
“Simulação Sequencial (Cronológica)”10 para captura de todos os efeitos
levantados acima de forma simultânea.
O diagrama simplificado da simulação sequencial é apresentado a seguir. Ao final
da simulação com uma configuração selecionada são calculados índices LOLP e
CVaR(PNS) e comparado com os critérios do CNPE. Após analisar várias
configurações possíveis oferecidas pelo usuário, quando é encontrada a
convergência com os critérios do CNPE, a necessidade do leilão de reserva de
capacidade é alcançada.

9

O simulador adotado nesta metodologia é o programa proprietário da Thymos Energia denominada
ADEQUA
10
J.C.O.Mello,.M.V.F.Pereira, A.M. Leite da Silva, "Evaluation of Reliability Worth in Composite Systems
Based on Pseudo-Sequential Monte Carlo Simulation", IEEE Trans. on Power Systems, Agosto 1994.
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Criação dos Estados - através da combinação das realizações individuais de cada componente do sistema
(hidrologia, intermitência renováveis, falha dos componentes) é possível gerar realizações sintéticas,
agregadas a nível do sistema, do processo estocástico que rege a "operação do sistema".

Espaço de Estados - para a obtenção dos índices de confiabilidade através da simulação sequencial adotouse o comportamento anual do sistema como base de cálculo com um modelo de carga cronológico
qualquer

Sequencia dos Estados - partindo de um estado do sistema no instante inicial da análise no início de cada
ano, são gerados, sucessivamente, os estados com o sorteio dos tempos de residência em cada um deles.
Inicialize o tempo de simulação t=0 e o número de estado n=1, e defina o estado do sistema x0 inicial;
sorteie o tempo de residência em todos os componentes que formam o estado x0 e implemente no vetor
de tempos dos componentes Tc (hidrologia, intermitência renováveis, falha e reparo dos equipamentos e
curva de carga), determine o mínimo entre os tempos Tc e esta é a duração do estado atual n

Adequação dos Estados - Analise o balanço de potencia multiárea do estado n e determine a capacidade de
atendimento da carga, caso não exista capacidade no atendimento realizar o corte de carga e acumular os
índices de LOLP e PNS; repita o processo de cálculo para todo o espaço de estado (número de anos) até
obter a convergência dos índices

A figura abaixo ilustra um exemplo da simulação sequencial cronológica de 5 anos
do espaço de estados da capacidade do sistema.

4.2

Representação do SIN

A simulação ampla da disponibilidade probabilística necessita de um conjunto de
dados bem abrangente, como adotado na representação do SIN detalhada a
seguir:
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A representação adotada na simulação da disponibilidade probabilística é a
multiárea com as principais interligações entre os submercados;



A geração será modelada em detalhe dos blocos hidrelétricos, térmicos,
eólicos e solares;



Cenários de carga futura são representados;



A variação da disponibilidade da capacidade conforme a produção das
hidrelétricas, PCHs, e biomassa serão modeladas conforme os dados da
EPE (modelo MDI);



A variação da disponibilidade da capacidade da produção das eólicas e
solares serão modeladas conforme os dados reais históricos do ONS;



Todas as usinas hidrelétricas e térmicas estão sendo modeladas em
detalhe com dados por unidade geradora, taxas de falha e tempo de reparo

O diagrama abaixo apresenta a representação detalhada adotada no SIN. Os
limites de intercambio não foram considerados nas simulações.

Notar que cada componente por submercado é representado conforme o
detalhamento adotado para sua representação cronológica.
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4.3

Modelagem da Confiabilidade – Falhas e Reparos

Para efeito das simulações aqui apresentadas foi adotado um detalhamento
grande da oferta de geração no sentido de representar as mesmas em cada
subsistema e submercados, no entanto apenas a confiabilidade da geração foi
alcançada. Os limites e falhas nos intercâmbios não foram simulados até então.
As falhas e reparos das usinas hidrelétricas e termelétricas foi representada em
grande detalhe, como segue:


Número de unidades;



Potência ativa mínima por unidade;



Potência ativa máxima por unidade;



Taxa de falha por unidade (oc./ano);



Tempo de reparo por unidade (horas);



Classe de dados estocásticos na falta de dados específicos, como Figura
abaixo, obtida com ONS.

As estatísticas de falhas dos equipamentos para análise de confiabilidade são
coletadas regularmente pelo ONS, que disponibilizou dados agregados, como
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Figura acima. A classe foi separada em Hidráulicas e Térmicas, como na Tabela
abaixo.

Classe
Hidráulicas ONS
Térmicas ONS

taxa de
tempo de
falha
reparo
(oc/ano)
(horas)
5.90
5,9 21.91 22
6.24
6,2 163.91 164

TEIF (%)
1,45%
10,46%

As classes do ONS foram adotadas apenas nas usinas em que não se encontrou
dados individuais. Nos dados do cálculo da reserva probabilística do ONS foi
possível conseguir alguns dados individuais de algumas usinas. Não considerando
as manutenções programadas em médias ao menos 25 geradores de médio e
grande porte estão indisponíveis para reparos em cada momento no SIN. As
manutenções programadas não foram consideradas na análise, tendo em vista
que as mesmas podem ser otimizadas com o ONS, para reduzir seu impacto
sistêmico.

4.4

Modelagem da Confiabilidade – Disponibilidade das Hidrelétricas

A metodologia ABRAGET considera o balanço de potência capturando as mesmas
informações da EPE do processo de simulação energética para a disponibilidade
de capacidade das hidrelétricas, obtidos nos dados disponibilizados para
simulação do MDI (modelo de decisão de investimento) da EPE.
A variação da disponibilidade de capacidade das hidrelétricas é significativa, com
base nos dados EPE com simulação utilizando a técnica da rotatividade de 72
anos do histórico com janelas de 15 anos (15 x 72 = 1.080 anos = 12.960 meses)
obtidos dos dados do MDI da EPE do PDE 2029. Deste conjunto é possível
selecionar os dados de disponibilidade da capacidade das hidrelétricas. A
simulação EPE segue o seguinte procedimento:
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Na simulação disponibilizada no MDI feita pelo conjunto NEWAVE / SUISHI
com séries históricas, cada cenário é composto por “N” séries históricas
anuais justapostas, sendo “N” o horizonte de simulação (15 anos) e os
cenários são obtidos deslocando o ano inicial – técnica de rotatividade do
histórico de vazões, como na Figura abaixo. Ao todo existem 15 anos x 72
séries históricas = 1080 anos = 12.960 meses.
mês 1

mês 2

série 1

1932
ja n/a no1

1932
fev/a no1

série 2

1933
ja n/a no1

1933
fev/a no1

...

mês 3

mês 4

mês 5

...

1932
1932
ma r/a no1 a br/a no1

1932
ma i /a no1

....

1947
1947
1947
1947
1947
a go/a no15 s et/a no15 out/a no15 nov/a no15 dez/a no15

1933
1933
ma r/a no1 a br/a no1

1933
ma i /a no1

....

1948
1948
1948
1948
1948
a go/a no15 s et/a no15 out/a no15 nov/a no15 dez/a no15

...

2003

2003

2003

mês 176

mês 177

mês 178

mês 179

mês 180

...

2003

2003

série 72 ja n/a no1 fev/a no1 ma r/a no1 a br/a no1 ma i /a no1

....

2018
2018
2018
2018
2018
a go/a no15 s et/a no15 out/a no15 nov/a no15 dez/a no15

A oferta da disponibilidade das hidrelétricas foi simulada em detalhe com a Perda
de Potência por Deplecionamento para as usinas com reservatório. As usinas
estruturantes têm sua capacidade dominada pela hidrologia e as usinas fio d´água
possuem uma variação de potência muito discreta. A Figura abaixo ilustra a
segmentação adotada para a representação das hidrelétricas com capacidade
disponível nos 12.960 meses disponíveis.
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As Figuras abaixo apresentam em maior detalhe as curvas de capacidade das
hidrelétricas para cada segmento considerado – reservatórios, fio d´água e
estruturantes11 – ao longo dos 12.960 meses da rotação do histórico.
A variabilidade é significativa na potência disponível das hidrelétricas. A sua
consideração é fundamental na definição da necessidade de capacidade para
atender os critérios do CNPE.

11

estruturantes consideradas – Belo Monte, Jirau e Santo Antonio
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O número de cenários considerados no MDI para os estudos do PDE 2029 foi de
10 que são escolhidos a partir dos cenários resultantes da simulação com séries
históricas. O critério de escolha das séries aplicado pela EPE é com base no CME
médio aproximadamente igual ao CMO médio determinado na simulação
hidrotérmica considerando a expansão (critério de agrupamento de cenários
aplicado pela EPE no MDI). Na simulação de confiabilidade da geração serão
utilizados

estes

cenários

de

disponibilidade

da

geração

hidrelétrica,

disponibilizados pela EPE nos dados do MDI, conforme Tabela abaixo12.

12

Será realizado um pequeno ajuste nos dados disponibilizados pela EPE para não considerar o efeito da
TEIF nos resultados do SUISHI, dado que serão simuladas falhas na geração na confiabilidade
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O número de anos selecionados dos cenários considerados na simulação do MDI
foi de 8 anos, que foram escolhidos como aqueles de pior média anual de
capacidade total disponível. A despeito da sequência de simulação se considerou
que os anos futuros podem estar sujeitos a qualquer dos cenários do espaço
amostral, sem adotar apenas um dos anos da simulação com o SUISHI, como na
Tabela abaixo.

O número de anos selecionados (8 anos) soma ao todo 5% de probabilidade,
conforme sugerido pela EPE no seu cálculo de necessidade de potência adicional
na expansão. Nesta probabilidade foi considerado o espaço amostral de 150 anos
dos 10 cenários do MDI com sua probabilidade. Na simulação de confiabilidade da
geração serão apenas consideradas a variação de disponibilidade das usinas
estruturantes e com reservatório, que apresentam as maiores variações, como
Tabela abaixo.
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O total de usinas a ser simulada com as disponibilidades em cada série na
confiabilidade de geração é de 103 usinas hidrelétricas (reservatório +
estruturantes). Nas demais (fio d´água) é adotada a capacidade nominal – 38 GW
instalado.
A perda de potência por deplecionamento nos reservatórios e por disponibilidade
hídrica nas estruturantes na Amazônia nos piores cenários (probabilidade
acumulada de 5%) é significativa, como Tabela apresentada abaixo.

Na simulação cronológica da confiabilidade, a série de capacidade das
hidrelétricas é simulada mensalmente com 8 anos de cenários hidrológicos
possíveis considerados no espaço de estado simulado – usualmente 200 a 500
anos de simulação para capturar o índice LOLP e CVaR(PNS) respectivamente.

4.5

Modelagem da Confiabilidade – Disponibilidade das Renováveis

A oferta da disponibilidade das renováveis – eólicas e solares - foi simulada em
detalhe com toda a intermitência das fontes, a partir de séries horárias históricas
obtidas do ONS. Esta modelagem permite capturar toda a intermitência das fontes
ao longo de 8760 horas do ano, combinadas com os outros eventos das demais
ofertas e com a curva de carga.
Para efeito desta simulação se adotou apenas o ano de 2019, para evitar qualquer
influência da crise sanitária do COVID 19 no setor elétrico. O ano 2019 é apenas
uma realização do processo estocástico de variação destas fontes e se poderia
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utilizar outros anos, mas se considerou para efeito da captura 1 ano como
suficiente.
Notar que, se buscou utilizar valores históricos agregados por submercado para
evitar regionalizações individuais que poderiam agregar diferenças no perfil da
expansão. Por exemplo, no futuro um determinado estado do Nordeste vai crescer
mais que outro em termos de expansão de renováveis.
A adoção do histórico se considerou mais próxima da realidade do perfil de
capacidade destas fontes, do que estimativas com base nas previsões de ventos e
solarimetria de futuros projetos.
As figuras a seguir apresentam uma visão da variabilidade da produção eólica e
seu fator de capacidade associado para o Nordeste13 e Sul. O Nordeste apresenta
uma sazonalização bem caraterística de produção maior no 2º semestre,
enquanto o Sul não possui tal padrão.

13

No Norte se adotou um padrão igual ao Nordeste
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As figuras a seguir apresentam uma visão da variabilidade da produção solar
fotovoltaica e seu fator de capacidade associado para o Nordeste 14 e Sudeste –
Norte MG.

14

No Norte se adotou um padrão igual ao Nordeste
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Não existe um fator de sazonalização muito claro em ambos os mercados. A
Figura em destaque busca ressaltar a variação ao longo do dia, no caso do
submercado Nordeste, onde o fator de capacidade é bem alto ao longo dia e nulo
durante a noite.

4.6

Modelagem da Confiabilidade – Visão Global

Numa forma de sintetizar a proposição de modelagem da ABRAGET e a
simulação de confiabilidade associada, a Figura abaixo oferece uma visão global
de todos os efeitos de forma conjugada.
Com a capacidade instalada de um determinado cenário de planejamento
considerado na análise é aplicada a representação probabilística da oferta. De
posse desta representação probabilística, que é uma modelagem cronológica,
para efeito do cálculo do critério da LOLP se avalia o desempenho da oferta frente
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a ponta do SIN15. No cálculo do critério do CVaR(PNS) se avalia o desempenho
da oferta frente a ponta mensal sazonalizada.

A sazonalidade da carga considerada é aquela utilizada pelo ONS em seus
estudos de planejamento energético anual (PEN), como ilustrado na Figura
abaixo.

Um exemplo interessante da variação da capacidade disponível para o SIN é
apresentada na Figura abaixo. O cenário aqui simulado é o ano de 2025 não
considerando o descomissionamento das térmicas e sem indicativas no PDE
15

Pontas não coincidentes de cada submercado
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2030, o que resulta numa capacidade Instalada de 169 GW. A variação da perda
de capacidade em relação a capacidade instalada está segmentada nos eventos
considerados na simulação – intermitência das renováveis – eólica e solar,
variação da capacidade das hidrelétricas de acordo com a hidrologia, as falhas e
reparos nos equipamentos de geração. O período de simulação aqui considerado
foi de 200 anos neste exemplo.

A combinação destes eventos frente ao mercado que se quer atender fornece a
medida que se quer atingir com foco nos critérios do CNPE.

5. Estudo de Caso - Metodologia Proposta ABRAGET
Para efeito de avaliação da metodologia proposta pela ABRAGET será aqui
apresentado um estudo de caso com avaliação da necessidade de capacidade no
leilão de reserva de capacidade para o triênio 2025 a 2027. As premissas
adotadas neste estudo de caso foram as seguintes:


As térmicas consideradas em descomissionamento pela EPE participarão
apenas dos leilões de reserva de capacidade e as novas térmicas serão

ABRAGET – Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas – CNPJ: 05.045.195/0001-00
Praia de Botafogo 228/ sala 609 - Rio de Janeiro – RJ – CEP 22250-040
Tel/Fax: (21) 2296-9739/2253-0926 ▪ e-mail: engenharia@abraget.com.br

60

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021.
ABRAGET 045/21.

concorrentes – não serão contratadas nos leilões de energia do ACR e vão
concorrer apenas nos leilões de reserva de capacidade;


Não existirão mais novas hidrelétricas tão competitivas para contratação do
produto energia – o aumento de capacidade nas existentes poderá
concorrer nos leilões de reserva de capacidade;



As térmicas a carvão mais antigas (Sul) serão descomissionadas com o fim
de CDE em 2027 e não são mais consideradas a partir do biênio 25/26 para
efeito do cálculo das necessidades de capacidade no sistema;



Angra 3 é considerada pela EPE entrando em 2027 e foi considerado a
possibilidade de atraso – concorre ou não na demanda do leilão de reserva
de capacidade;



Alguns projetos térmicos vencedores nos leilões de reserva de capacidade
terão energia associada que serão negociadas no mercado – leilões ACR
ou bilaterais ACL



A expansão para cobrir a demanda por energia (MWh) no ACR e ACL será
coberta fundamentalmente por renováveis



A sensibilidade da GD não é simulada na necessidade de capacidade - a
variação da carga líquida e a tomada de carga rápida ao final do dia são
efeitos que aumentam ainda mais a demanda por capacidade controlável.

A análise probabilística da confiabilidade da geração com os critérios de
suprimento com cenários de carga futura é sintetizado na Figura abaixo.
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No estudo de caso 2025 a 2027 se simulou inicialmente as necessidades de
capacidade do ano 2025 e depois do biênio 2026-27. Para efeito da capacidade
candidata ao leilão de reserva de capacidade se buscou validar a recontratação da
capacidade existente, com qualificação para atender o critério, e depois a nova
oferta necessária para complementar as necessidades. Evidentemente, nos leilões
de reserva de capacidade, as usinas existentes vão ter que competir com as
novas.

5.1

Estudo de Caso – Ano 2025

O estudo de caso para o ano 2025 com a modelagem de confiabilidade do SIN
considerando

os

cenários

de

mercado

e

com

descomissionamento

e

recontratação de parte das térmicas existente por reserva de capacidade é
apresentado na Tabela a seguir.
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O cenário 1 denominado “PDE 2030 com descomissionamento das térmicas” é a
capacidade disponível de acordo com o PDE 2030 sem a expansão indicativa. O
cenário 2 aqui denominado “Sem nenhum descomissionamento” é o igual ao
cenário 1, porém sem nenhum descomissionamento por parte das térmicas
existentes. Os cenários 3 e 4 são considerados como “meta”, dado que
correspondem a necessidade de capacidade para o SIN alcançar os critérios do
CNPE, nos mercados superior e de referência, respectivamente.
Em resumo, a capacidade das térmicas em cada cenário estão assinalados em
vermelho na Tabela acima. No cenário são retirados por descomissionamento um
volume de 13.762 MW de térmicas existentes. No cenário 3 com o mercado
superior é necessário recontratar 10.800 MW do conjunto de térmicas existentes
descontratadas. No cenário 4 com o mercado de referência é necessário
recontratar 6.250 MW do conjunto de térmicas existentes descontratadas. O foco
dos cenários chamados de “meta” foi utilizar a capacidade existente, no entanto,
não existe restrição para a contratação de projetos novos. Apenas se considerou
os projetos existentes mais competitivos nos primeiros certames. O resultado
encontrado para o critério da LOLP é apresentado na Figura a seguir.
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É possível perceber que o cenário sem nenhum descomissionamento atende com
folga ao critério estabelecido pelo CNPE de LOLP ≤ 5% nos mercados superior e
de referência. O cenário com descomissionamento viola fortemente o critério do
CNPE em ambos os mercados superior e de referência. Os cenários “meta”
atendem ao critério desejado com a contratação de capacidade nos montantes de
10.800 e 6.250 MW com os mercados superior e de referência, respectivamente16.
Avaliando também o segundo critério do CNPE de CVaR da PNS < 5% da ponta
mensal sazonalizada se encontrou os resultados apresentados na Figura a seguir.
Notar que, os cenários com descomissionamento - mercado superior e referência violam o critério do CNPE, em menor e maior volumes, e os cenários com a meta
de capacidade ajustada atendem o critério17. Isto confirma que os volumes
definidos como “meta” conseguem atender ambos os critérios do CNPE.

16

As simulações foram realizadas no sistema ADEQUA da Thymos Energia, seguindo a lógica cronológica
da disponibilidade com a curva de carga flat com a ponta anual, observando 200 anos de simulação: Cerca
de 3 milhões de casos analisados combinando todas as variações de capacidade (deplecionamento
hidrelétricas, intermitência renováveis e falhas nos equipamentos nas usinas hidrelétricas e térmicas).
17
Simulação cronológica da disponibilidade com a curva de carga sazonal com as pontas mensais 500 anos de
simulação com o modelo ADEQUA: Cerca de 6 milhões de casos analisados combinando todas as variações
de capacidade (deplecionamento hidrelétricas, intermitência renováveis e falhas nos equipamentos nas usinas
hidrelétricas e térmicas).
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5.2

Estudo de Caso – Biênio 2026-27

O estudo de caso para o biênio 2026-27 foi considerado 100% da contratação
prevista para o ano 2025 considerando os cenários de mercado superior e de
referência. No biênio 2026-27 foi considerado o descomissionamento das térmicas
existentes e descontratadas como no PDE 2030. Outra variável considerada nas
análises foi a entrada ou atraso de Angra 3 em 2027, como previsto no PDE 2030.
Com base na modelagem de confiabilidade do SIN já descrita e com
descomissionamento e recontratação de parte das térmicas existente por reserva
de capacidade é apresentado nas Tabelas a seguir, para os mercados superior e
de referência.
O cenário 5 denominado “Meta 2025 sem Angra 3” é a capacidade disponível de
acordo com o PDE 2030 sem a expansão indicativa no mercado superior, mas
considerando o sucesso de leilão 2025 com a meta aqui calculada neste trabalho
e com Angra 3 em 2027. O cenário 6 é igual ao anterior sem Angra 3 em 2027. Os
cenários 7 e 8 são considerados como “meta”, dado que correspondem a
necessidade de capacidade para o SIN alcançar os critérios do CNPE, no
mercado superior com e sem Angra 3 em 2027, respectivamente.
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O cenário 9 denominado “Meta 2025 sem Angra 3” é a capacidade disponível de
acordo com o PDE 2030 sem a expansão indicativa no mercado de referência,
mas considerando o sucesso de leilão 2025 com a meta aqui calculada neste
trabalho e com Angra 3 em 2027. O cenário 10 é igual ao anterior sem Angra 3 em
2027. Os cenários 7 e 8 são considerados como “meta”, dado que correspondem
a necessidade de capacidade para o SIN alcançar os critérios do CNPE, no
mercado de referência com e sem Angra 3 em 2027, respectivamente.
O crescimento do mercado superior até 2027, a desmobilização adicional das
térmicas e entrada maciça de renováveis cria um cenário 5 e 6 com forte violação
do critério CNPE da LOLP ≤ 5%. Com as metas calculadas nos cenários 7 e 8
ABRAGET – Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas – CNPJ: 05.045.195/0001-00
Praia de Botafogo 228/ sala 609 - Rio de Janeiro – RJ – CEP 22250-040
Tel/Fax: (21) 2296-9739/2253-0926 ▪ e-mail: engenharia@abraget.com.br

66

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021.
ABRAGET 045/21.

com demanda adicional nos leilões de reserva de capacidade em 2026-27 este
critério é atendido, como mostrado na Figura abaixo.

O crescimento do mercado de referência até 2027, a desmobilização adicional das
térmicas e entrada maciça de renováveis cria um cenário 9 e 10 com violação do
critério CNPE da LOLP ≤ 5%. Com as metas calculadas nos cenários 11 e 12 com
demanda adicional nos leilões de reserva de capacidade em 2026-27 este critério
é atendido, como mostrado na Figura abaixo.

O segundo critério do CNPE de CVaR da PNS < 5% da ponta mensal
sazonalizada foi atendido com os cenários com a meta de capacidade ajustada18.

18

Simulação cronológica da disponibilidade com a curva de carga sazonal com as pontas mensais 500 anos de
simulação com o modelo ADEQUA: Cerca de 6 milhões de casos analisados combinando todas as variações
de capacidade (deplecionamento hidrelétricas, intermitência renováveis e falhas nos equipamentos nas usinas
hidrelétricas e térmicas).
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Isto confirma que os volumes definidos como “meta” conseguem atender ambos
os critérios do CNPE.

5.3

Seleção da Demanda do Leilão

A demanda do leilão de reserva de capacidade no triênio de 2025-27 foi
selecionada agregando paulatinamente as térmicas existentes com perfil de CVU
mais baixo até aquele com CVU superior. Este foi um critério aqui adotado, no
entanto a competição no leilão de reserva de capacidade é que vai decidir esta
recolocação da capacidade existente no sistema.
Em relação aos projetos novos os mesmos também concorrerão no leilão de
reserva de capacidade e a competição vai definir o vencedor. Cabe notar a
agregação de capacidade calculada para atender os critérios do CNPE no triênio
2025-27 é um volume razoável como sintetizado na Tabela abaixo.

Com a demanda do mercado superior (cerca de 22 GW) é certo que além dos
projetos existentes será necessário a entrada de novos projetos voltados para a
reserva de capacidade. A demanda do mercado de referência (cerca de 13 GW) já
cabe dentro da recontratação dos existentes. A competição vai definir o sucesso
do certame!
Com relação aos produtos sugeridos pela ABRAGET em consonância com os
princípios da Portaria, quais sejam:
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Os produtos “potência flexível” e produto “potência com inflexibilidade”
concorrem no mesmo certame e a diferença é a energia requerida
associada com a inflexibilidade. A energia requerida é uma decisão do
poder concedente e a sistemática do leilão certamente será capaz de
segmentar as ofertas para atender as metas;



O produto “potência flexível - amplo” é para tecnologias que permitem uma
flexibilidade muito ampla para o operador ONS, mas possuem um CVU
mais alto e a energia associada não é o foco do produto, a não ser por
determinação do CMSE. Neste segmento concorrem apenas as térmicas a
óleo existentes.

A Tabela abaixo sugere um volume para as competições destes produtos a serem
colocados no leilão de reserva de capacidade no triênio 2025-27 para cada
crescimento do mercado brasileiro a ser considerado pelo MME.
Mercado Superior
Produtos
potência flexível e com inflexibilidade
potência flexível amplo
Total

2025
8.285
2.516
10.801

2026-27 sem
Angra
10.995
300
11.295

2026-27 com
Angra
9.664
300
9.964

2026-27 sem
Angra
6.563
240
6.803

2026-27 com
Angra
5.523
240
5.763

Mercado Referencia
Produtos
potência flexível e com inflexibilidade
potência flexível amplo
Total

2025
5.384
866
6.250
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6. Considerações Finais
A ABRAGET apresentou contribuições acerca da metodologia de cálculo de
demanda dos leilões de reserva de capacidade com base em estudos técnicos
profundos. Alguns pontos são importantes destacar:


A demanda por capacidade nova para contratação nos leilões de reserva
de capacidade aparece já no início de 2025 com uma metodologia bem
pragmática como já apresentada;



No triênio 2025-27 a contratação de capacidade também é muito
significativa devido ao potencial descomissionamento de usinas térmicas
descontratadas,

o

crescimento

vertiginoso

de

fontes

renováveis

intermitentes e o crescimento do mercado
A ABRAGET fica à disposição do MME para os esclarecimentos necessários nas
contribuições apresentadas na CP108.
O importante é este espírito de cooperação promovido pelo poder concedente,
condutor de políticas públicas, e responsável em todos os momentos pela
segurança do SIN, seja no presente e no futuro.
O vencedor do prêmio Nobel de economia, Friedrich Hayek, apresentou o conceito
de “arrogância fatal” como uma crença arrogante que uma estrutura centralizada
possa modelar todos os aspectos para gerir recursos e requisitos de qualquer
sistema. Segundo ele, o conhecimento humano abrange toda a multiplicidade da
experiência do homem através dos tempos, algo demasiado complexo para uma
articulação explícita que se pudesse apreender. Trata-se de uma “sabedoria sem
reflexão, inculcada tão profundamente que se converte praticamente em reflexos
inconscientes”. Segundo o austríaco, este conhecimento esparso, não raro
manifestado de forma não articulada, teria mais probabilidade de gerar frutos do
que as arrogantes visões de uns poucos intelectuais.
Só a cooperação voluntária, através do mercado, permite-nos processar e
transmitir as informações e os conhecimentos dispersos entre milhões de
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pessoas. Isso jamais seria conseguido por qualquer “planejador”, por mais
inteligente e gabaritado que fosse.
Essa visão do mundo não pretende, de forma nenhuma, negar a relativa
superioridade dos chamados “especialistas” dentro de um determinado setor do
conhecimento humano. O que ela refuta, com certa veemência até, é que tal
superioridade, principalmente em virtude do seu cunho limitado e restrito, possa
estender-se por sobre outros tipos de conhecimento amplamente fragmentados e
difusos. É dentro dessa perspectiva que a interação sistêmica de muitos deve ser
sempre considerada superior à sabedoria específica de poucos.
Sem dúvida, indiscutivelmente as renováveis são imbatíveis em preço, porém tais
fontes não devem ser consideradas para a segurança do sistema nos cenários
críticos. Mesmo que sistemas de transmissão tenham redundâncias, estão sujeitos
a falhas em situações extremas.
A resposta é a arrogância fatal de Hayek aplicada aos sistemas elétricos é uma
armadilha a ser evitada. Ou seja, a desconsideração ou determinação de
desmobilização de fontes despacháveis como as (termelétricas) baseando-se em
cenários que posteriormente revelaram-se demasiadamente otimistas e sem a
análise prévia dos rebatimentos à confiabilidade sistêmica.
É importante relembrar que no ano de 2018 foi realizada a Consulta Pública nº 61,
que debateu na época a proposição Leilão de Potência associada à Energia de
Reserva. Se tivesse sido realizada a contratação naquela época, certamente o
SIN não se encontraria na iminência de perda do controle hidráulico no segundo
semestre de 2021 devido ao esgotamento de todos os recursos, sendo necessário
o uso da reserva operativa a fim de evitar déficit de potência.
O MME certamente está na rota certa de ouvir o mercado através da CP108 e
ficar aberto para novas ideias coletivas que o mercado apresenta.
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