São Paulo, 28 de agosto de 2017.
Ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME

Ref.: Consulta Pública nº 36 de 2017 sobre a Avaliação dos Limites de Revisão de Garantia
Física de Energia de Usinas Hidrelétricas

A Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEólica, na qualidade de representante do
setor, vem, respeitosamente, por meio desta missiva, parabenizar e prestar o apoio institucional ao
Ministério de Minas e Energia pela iniciativa de propor, por meio da Consulta Pública nº 36/2017, a
Avaliação dos limites de Revisão de Garantia Física de Energia de Usinas Hidrelétricas.
Entendemos que a proposta apresentada tem como principal objetivo a alocação de riscos
do sistema de forma mais adequada, buscando a sustentabilidade do atual Mecanismo de
Realocação de Energia – MRE. No longo prazo, espera-se que a depuração de riscos do MRE,
através da melhor representação da Garantia Física dos empreendimentos hídricos, viabilize a
precificação da energia de forma mais adequada, já que haverá redução das incertezas no ambiente
de comercialização.
No setor eólico os vários geradores que tiveram exposições positivas no mercado de curto
prazo, ou seja, são credores desse mercado, tiveram seus créditos retidos na CCEE em função da
judicialização envolvendo o MRE. Esses créditos ainda não foram ressarcidos e permanecem sendo
retidos a cada liquidação.
A proposta da aproximação da Garantia Física do parque gerador hidrelétrico à Garantia
Física real produz ainda efeitos positivos na previsibilidade do mercado, possibilitando maior
assertividade quanto necessidade de expansão, o que corrobora para um sistema elétrico equilibrado.
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Neste contexto, a ABEEólica apoia a alteração dos limites de revisão da Garantia Física
previstos pelo Decreto nº 2.655/1998 para as usinas concedidas sob o regime de cotas, incluindo
Itaipu. Isso porque entendemos que além dos pontos identificados no Relatório Técnico tal medida
também proporcionará maior aderência entre o Planejamento e a Operação do Sistema Interligado
Nacional.
Certos de contar com a atenção de V.Sa. diante de tema, agradecemos pela oportunidade
ao tempos que nos colocamos à disposição.
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