CONTRIBUIÇÃO DA ABIAPE PARA A CONSULTA PÚBLICA DO MME Nº
080/2019
A Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia (ABIAPE)
apresenta suas contribuições à Consulta Pública (CP) n°080/2019 que propõe a
revisão dos critérios de garantia de suprimento, conforme sugestões do Relatório
“Critérios de Garantia de Suprimento” do GT Modernização do Setor Elétrico.
1. Pontos de atenção
A CP 080 propõe considerar novas métricas de desempenho na estrutura de
expansão do sistema, tendo como objetivo o aumento da efetividade da
expansão no atendimento a necessidades do mercado/sistema. Todavia, é
importante que o plano de expansão resultante busque preservar ao menos dois
equilíbrios essenciais para o mercado e para os ciclos de expansão:
•

balanço entre expansão e operação, observado por meio da equação
CME=CMO: essa igualdade, que na visão dos empreendedores assume
a forma CME=PLD, indica se a decisão de investir é acertada (se o PLD
futuro possibilitará a obtenção de receita suficiente para compensar os
custos fixos). Note-se que a perspectiva de PLD futuro rege os preços dos
contratos de médio prazo no ACL; e

•

balanço de energia no curto prazo: alterações na estrutura de expansão
do Setor não devem prejudicar o balanço de energia no Mercado de Curto
Prazo (MCP). Em outras palavras, é desejável que a expansão busque
evitar a criação de sobreoferta na formação de preços do curto prazo, o
que resultaria na situação de não recuperação de custos fixos de
investimentos já realizados (missing money), na redução da credibilidade
no mercado de energia e no desestímulo a novos investimentos voltados
ao ACL.

2. Métricas e parâmetros
Com relação às métricas propostas, é importante que haja critérios técnicos
claros e transparentes para a determinação da demanda por capacidade de
provimento de potência e que alternativas à contratação de expansão de geração
sejam sempre consideradas, a exemplo da expansão da transmissão e da
resposta de demanda, para o que os preços horários são essenciais.
Embora as métricas tenham sido apresentadas e discutidas do ponto de vista
conceitual, ainda se faz necessária realização de Consulta Pública sobre seus
detalhes e parâmetros, sem os quais é impossível antecipar os efeitos práticos
das propostas.

1

