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1. Introdução
No primeiro artigo sobre o leilão de reserva de capacidade realizado em dezembro último (LRC/2021),
apresentamos os problemas que levaram ao deferimento de liminares judiciais às usinas termelétricas a
combustíveis líquidos fósseis. Em consequência, tais agentes sagraram-se vencedores do certame, com
empreendimentos com custo variável unitário (CVU) até 242% acima do teto fixado no edital, além de
elevado nível de emissões e de contratos por longos 15 anos. Avaliamos também naquele primeiro artigo
as alternativas para mitigar os “efeitos deletérios” da contratação do leilão e concluímos por recomendar a revogação e o lançamento de novo leilão para restaurar o interesse público4.
No presente artigo, examinamos outros benefícios oportunizados pelo cancelamento do leilão LRC/21
(seguido da imediata realização de novo certame), com vistas a promover adaptações de produtos e
datas de início de disponibilidade, sobretudo em relação aos empreendimentos existentes. Nesse sentido,
oferecemos neste texto complementar novas reflexões e sugestões de aprimoramento nas regras de
certames para aquisição de reserva de potência.
A busca da Adequação de Recursos nos sistemas elétricos pode e deve ser analisada considerando
eficiência econômica e impactos ambientais, o trade-off entre incentivo à competição e isonomia na
contratação, bem como o custo global da contratação de reserva de capacidade. Tendo como ponto de
partida a experiência do LRC/21, o presente documento é nossa contribuição para a esse debate.

2. Antecedentes
O modelo implantado no setor elétrico através da Lei nº 10.848/2004 tem como motor a contratação
de longo prazo para atender ao ambiente regulado – que responde por cerca de 70% do consumo de
eletricidade. Os contratos (PPAs) são atribuídos por leilões, praticamente garantindo aos vencedores
acesso a financiamento por bancos públicos, principalmente pelo BNDES. Essa estrutura viabilizou uma
vigorosa expansão do setor. Como parte dessa nova arquitetura, a entrada das fontes variáveis de
energia (VREs) permitiu preservar nossa vocação renovável, que corresponde a 83% da geração de
eletricidade em 2020.
As VREs foram se expandindo em sequência, começando pela biomassa, eólica e mais recentemente
solar. Esta última fonte já desperta em um mundo transformado pela digitalização. Com o estímulo da
regulação de geração distribuída (REN nº 482/2012-ANEEL, que teve escopo expandido em 2015), a
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política de net energy metering (NEM) acelerou a descentralização do setor. Consumidores que instalam
painéis solares podem compensar seu consumo com energia elétrica gerada, sendo faturados pelo montante líquido. Esse mecanismo impulsiona ainda mais a fonte solar e, recentemente, dá ensejo à promulgação da Lei nº 14.300/2022, marco da geração distribuída.
O setor elétrico tem vultosos desafios pela frente. No campo comercial, busca-se assegurar condições
para financiar a expansão em um mercado liberalizado. Os contratos firmados em face dos leilões do
ambiente regulado – centro do funcionamento do modelo de 2004 – garantem aos financiadores acesso
a recebíveis de longo prazo, de boa qualidade de crédito, com boas expectativas de crescimento.
A contratação via leilões conectada com acesso a financiamento de longo prazo garantiu a expansão do
sistema. Entre 2005 e 2021, a contratação de energia nos leilões de eletricidade resultou em cerca de
91.8 GW de potência instalada, sendo 69 GW de tecnologias renováveis. No caso das hidrelétricas, cerca
de 36 GW5 foram contratados no período, mediante instrumentos com duração (tenor) que não raro se
estendem pelo período da outorga de 30 anos. Esse prazo é relativamente longo para padrões verificados
na experiência internacional. A demora em revisitá-lo adia o enfrentamento do problema da formação
de preços.
A expansão da geração foi acompanhada de investimentos e ampliação das redes de transmissão e
distribuição de energia elétrica, que hoje conectam a quase totalidade da população brasileira. E isso
concorreu também para criar uma oportunidade ímpar de arrecadação de impostos por parte dos governos federal e estaduais, principalmente. O acesso universal à eletricidade torna a conta de luz um
atrativo veículo para uma miríade de custos de políticas distributivas, muitas delas estranhas ao setor.
Grandes consumidores, com capacidade de contratar livremente sua energia, podiam evitar parte desses custos extras incluídos nas tarifas, o que se estendeu aos consumidores que aderiram à geração
distribuída (GD) e NEM. Ao alargarem a participação do mercado livre, esses dois grupos têm expandido a contratação nesse ambiente, que passa também a viabilizar a expansão, a qual é concentrada
nas VREs.
O aumento da participação do ambiente livre em detrimento do ambiente regulado transforma o
modelo de financiamento da expansão (leilões, contratos de comercialização e financiamento de
longo prazo). À semelhança de muitos mercados liberalizados ao redor do mundo, fontes ou tecnologias que têm elevados custos variáveis enfrentam dificuldades de acesso a capital.
A maior participação de fontes de baixo ou quase nulo custo marginal – caso das VREs – aumenta a
frequência de preços muito baixos nos mercados de eletricidade, o que dificulta financiar ou mesmo
manter em operação usinas termelétricas a combustíveis fósseis. Em consequência, podem ser ameaçadas
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a confiabilidade ou segurança do suprimento, principalmente em um mundo crescentemente impactado
por mudanças climáticas.
Diversos mercados liberalizados de energia têm introduzido mecanismos de contratação de capacidade
para garantir adequação de recursos em sistemas elétricos, que experimentam crescente participação
de VREs. Tais mecanismos permitem contratar geração e resposta da demanda para enfrentar situações
de escassez ou períodos de pico.
O desenho do particular mecanismo de aquisição de reserva de capacidade envolve definição de produto, nível de contratação e instrumentos de alocação de custos. Com base na justificativa de que são
necessárias para lidar com períodos de escassez, não raro há pressões na indústria visando garantir
receitas para manter no sistema geradores existentes que viriam a ser descomissionados ou mesmo voltadas a assegurar receitas para instalação de nova capacidade.
Em diversas manifestações nos anos recentes, enfatizamos que mecanismos de capacidade não são substitutos para sinas de preços de mercado adequados6. Ainda assim, até hoje houve poucos avanços no
desenho de um mercado atacadista de energia e não se conseguiu estabelecer condições para assegurar
sinais de preços apropriados nesse setor.
A contratação de reserva de capacidade cria instrumento para bancar a aquisição de potência, distribuindo custos do volume de capacidade requerido pela Adequação de Recursos – determinado pelo
MME. Ainda que a reforma que vem sendo desenhada desde 2016 não tenha sido aprovada no Congresso, dezembro de 2021 deu lugar ao primeiro leilão de contratação de reserva de capacidade
(LRC/2021). Os custos resultantes dessa contratação são socializados entre todos os usuários, sem margem para contestação, em formato que economicamente equivale a uma taxa ou imposto de Resource
Adequacy.
Fundamental conferir clareza na implementação dos critérios para determinar a demanda, razoabilidade da definição da carteira de contratos que solucione o problema de adequação de recursos ao
mínimo custo, pautada não apenas na busca de segurança e confiabilidade, mas também de eficiência
dinâmica (intertemporal), e na internalização dos impactos ambientais.
Em alguma medida esse processo é questionado pelos litigantes no leilão de reserva de capacidade
realizado em dezembro de 2021 e suas críticas, ao menos em parte, encontram guarida no judiciário.
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3. Considerações Complementares sobre o Resultado do LRC/2021
Como enunciado em nosso artigo anterior, sob o título “O leilão de reserva de capacidade e as térmicas
a óleo: revogar para corrigir erros”, voltamos a esse tema no intuito de oferecer novas reflexões e sugestões de aprimoramentos nas regras de certames para aquisição de reserva de potência.
Esta nova modalidade7 de leilão, ainda que constitua solução provisória para a contratação de confiabilidade sem concentrar o custo apenas nos consumidores regulados, é um dos principais instrumentos
da modernização do setor elétrico brasileiro; porém, o resultado desse primeiro leilão (LRC/2021) não
atende ao interesse público, como reconhecido na Nota Oficial do Ministério de Minas e Energia divulgada após o término de sua sessão.
Em artigo anterior, apontamos benefícios da decisão de revogação do LRC/2021, por razões de
interesse público e segurança jurídica, seguida da imediata abertura de novo certame de mesmas
características8,9,10. Essa medida é expressamente prevista no edital (item 18.1) e na lei geral de licitações (art. 49). Seu uso protegeria os consumidores de energia elétrica – ao evitar custos indevidos – e
contribuiria para o alcance de compromissos ambientais assumidos pelo país.
Neste artigo, de modo complementar, apresentamos argumentos que permitem avaliar o resultado
observado no LRC/2021 sob os aspectos de eficiência econômica e consideração de impactos
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ambientais, especialmente quanto ao necessário alinhamento à estratégia de atendimento aos compromissos internacionais do país na transição para uma economia de baixo carbono.
A realização de um leilão de reserva de capacidade que verdadeiramente atenda ao interesse público
e possa trazer ainda mais benefícios no suprimento aos requisitos de potência do SIN, descortina, a nosso
ver, uma rara oportunidade de aperfeiçoamento de suas regras e condições (ainda que mantidos os
contornos regulamentares do Decreto nº 10.707/2021), incluindo pontos de sua sistemática – a qual,
como será visto, também acabou concorrendo para o resultado indesejável do LRC/2021.
Argumentamos que há espaço para o redesenho e/ou a revisão de algumas das diretrizes, premissas
ou parâmetros do novo certame, especialmente em relação aos produtos a serem nele negociados. Desse
modo, responde-se de modo adequado à necessidade de contratação eficiente de segurança e confiabilidade para o SIN, a partir de oferta adicional de potência elétrica, com flexibilidade operacional,
sem provocar aumento na distorção da alocação de custos.

3.1. Contribuições Recebidas na Consulta Pública nº 108/2021-MME
A revogação do LRC/2021, seguida do relançamento de seu objeto, cria oportunidade para a reavaliação do prazo dos contratos de potência de reserva de capacidade (CRCAP) e/ou de comercialização
de energia (CCEAR ou CCEAL)11. Realizar um leilão em que são negociados contratos de diferentes
durações (tenors) otimiza a contratação: permite alcançar preços menores, inclusive quando considerados
os benefícios ambientais das diferentes tecnologias. Ademais, a realização de um novo leilão atende
os objetivos de segurança e confiabilidade do suprimento. Esse e outros temas serão abordados a seguir,
para ilustrar os benefícios que poderiam ser alcançados com a realização de novo processo licitatório.
O MME realizou Consulta Pública (CP) nº 108/2021 para discutir as diretrizes do LRC/2021. Diversas
contribuições recebidas no âmbito da referida CP versaram sobre a conveniência de ofertar diferentes
produtos, na forma de contratos de durações distintas. Dentre os agentes que apresentaram argumentos
apoiando a contratação de prazo menor para empreendimentos existentes, incluem-se alguns que competiram protegidos por liminares. Essa sugestão dos agentes se alinha à experiência de comercialização
de produto potência em mercados reestruturados, a qual revela a prática de contratos de duração
muito menor do que os quinze anos do LRC/2021.
O prazo de duração contratual é um dos elementos centrais da discussão do modelo de contratação
de capacidade de potência no contexto da transição energética e das profundas transformações
tecnológicas nesse setor. O desafio colocado é conciliar a expansão da infraestrutura, com segurança
11
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e resiliência na operação do sistema, em ambiente de crescente penetração de fontes renováveis variáveis (VREs) e de mudanças climáticas extremas, sem engessar tecnologias e sem criar legados (especialmente contratuais) que se contraponham à irrefreável liberalização do mercado. Mais ainda, acreditamos que essa questão está na raiz dos problemas e das tensões que levaram à judicialização do
LRC/2021 e, em última análise, aos seus resultados indesejáveis.
Contratos de diferentes tipos (tenors) podem partir de preços iniciais (teto) diferenciados. No produto
potência, por exemplo, distintas fontes primárias podem ser negociadas em subprodutos com diferentes
preços-teto de disponibilidade de potência e/ou mesmo de CVU máximo. Essa flexibilidade no desenho
pode melhor alinhar os interesses dos diversos atores envolvidos. Modelos como esses já vêm sendo
praticados em leilões para suprimento a sistemas isolados12, assim como para a expansão de geração
no SIN, quando admitida a participação de empreendimentos já parcialmente contratados13.
A título de ilustração, é oportuno resgatar, algumas contribuições sobre esse ponto oferecidas na Consulta Pública 108/2021, como as da ABRACE e da ELETROBRAS, na linha de: (i) “redução dos prazos
contratuais de 15 para, no máximo, 10 anos”, como “passo importante para harmonizar os prazos de
suprimento dos leilões e a evolução das tecnologias de fornecimento de energia e potência para o sistema,
o que evita o engessamento do mercado em relação aos preços praticados no contrato”; e (ii) “flexibilização
dos prazos contratuais permitindo que contratos de menores prazos sejam celebrados”, considerando que
“este leilão será destinado, também, a térmicas [...] existentes, em operação comercial”.
Ainda a respeito da duração dos contratos de reserva de capacidade, destacam-se as contribuições
apresentadas em conjunto por 15 pessoas jurídicas titulares de autorizações de geração a partir de
fonte termelétrica com a utilização de combustíveis fósseis líquidos (totalizando 20 UTEs e 3.000 MW
de capacidade instalada). Esse grupo inclui as 4 empresas autoras de mandados de segurança beneficiadas por liminares do STJ. Referidos grupos econômicos [“das UTEs existentes a óleo diesel e a óleo
combustível”] defendem a redução do prazo de contratação de LRCs para 5 ou 7 anos14, “de modo a
12

A título de exemplo, menciona-se o inovador Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas, realizado em 2019, no
qual foram oferecidos os Produtos Potência e Energia com diferenciação de prazos de contratação, sendo de 15 anos para as soluções
de suprimento a partir de Gás Natural e/ou Renováveis, e de 7 anos para quaisquer outras fontes primárias (óleo diesel, óleo combustível, etc), em face dos objetivos adicionais de melhoria do perfil da matriz energética na região, de aproveitamento dos recursos locais
e de redução de custos da CCC.
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quantidade (fonte hidrelétrica), sendo de R$ 285,00/MWh para novos empreendimentos (sem outorga) e de R$ 157,08 para empreendimentos anteriormente licitados (com outorga e com contrato de comercialização).
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Como justificativa para rejeitar as contribuições sobre redução de prazos contratuais (em licitação para a contratação de reserva de
capacidade, na forma de potência), o MME argumenta que “para o primeiro leilão, decidiu-se pelo maior prazo de suprimento a fim de
possibilitar maior atratividade ao certame. Além do mais, o Decreto nº 5.163, de 2004, estabelece que os CCEARs terão prazo mínimo de
15 anos”. Teratológica, essa interpretação não condiz com o espírito das reformas em curso no setor elétrico brasileiro, coordenadas
pelo MME. Senão, vejamos.
O prazo mínimo de 15 anos de duração de CCEAR, previsto no § 1º, I, do art. 27 do Decreto nº 5.163/2004, com a redação dada
pelo Decreto nº 7.945/2013, refere-se ao suprimento de energia proveniente de novos empreendimentos de geração. Para usinas
existentes, o prazo mínimo é de 1 ano, enquanto o máximo é de 15 anos (cf. inciso II do mesmo § e artigo).
Nos termos do § 3º do art. 6º do Decreto nº 10.767/2021, a “contratação de energia associada [...] para atendimento às necessidades
do ambiente de contratação regulado e do ambiente de contratação livre” é uma faculdade posta à disposição do Ministério de Minas
e Energia, quando do estabelecimento de diretrizes para a realização de Leilão de Reserva de Capacidade, sob a forma de Potência.
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permitir a transição entre o regime atual e o futuro (com um mercado de gás de maior liquidez)”, “alinhado
às conclusões do GT de Modernização”, segundo as quais “não seria desejável um contrato legado [...] por
um período de tempo expressivo”.
Uma segunda sugestão versa sobre as componentes de custos fixos (Receita Fixa, percebida pelos
agentes vencedores independente do despacho da usina) e de custos variáveis (principalmente combustíveis, representados pelo CVU) e suas relações. As contribuições desses agentes, coletiva ou individualmente, endereçam a conjugação do limite de CVU (àquela altura não explicitado na minuta de
Portaria submetida à consulta pública) com a receita fixa. A análise do impacto final para o sistema e
os consumidores inclui propostas específicas de adotar CVU teto de R$ 964,25/MWh15 (média dos CVUs
das usinas a óleo combustível com CCEARS por disponibilidade) ou de R$ 1.463,86/MWh16 (maior CVU
verificado no PMO de junho/2021).
Esse grupo de UTEs inclui ainda a recomendação de redução (de 50%) da receita fixa atualmente
contratada (em CCEARs) por usinas a óleo diesel e combustível, devido ao elevado nível de amortização
dos investimentos nessas instalações.
Posteriormente, no âmbito dos mandados de segurança impetrados por 4 dessas empresas, para contestar o CVU teto de R$ 600/MWh no LRC/2021, apontou-se que “outro certame foi aberto e, nele, o
limite máximo de CVU foi de R$ 1.000/MWh, o que revelaria a incoerência na adoção do critério
impugnado”.
Em sua manifestação, a União informou que se tratava de Procedimento Competitivo Simplificado para
Contratação (Emergencial) de Reserva de Capacidade de 2021, conforme Portaria MME nº 24/2021
[...] com contratos de pouco mais de 3 anos, o que, por si só, já justificaria preços mais elevados”.
Essa informação evidencia que também o Poder Concedente reconhece o trade-off preços (mais elevados) para contratos de duração (tenor) menores. Nessa ordem de ideias, seria admissível uma

No caso do LRC/2021, a Portaria Normativa MME nº 21/2021 estabeleceu os procedimentos para a declaração de necessidade de
compra de energia elétrica pelas Distribuidoras, Consumidores Livres e Autoprodutores, com início de suprimento a partir de
01/01/2027.
Nessas condições, dado o caráter acessório da contratação de energia associada, padece de qualquer razoabilidade a premissa (que
parece estar por trás da interpretação) de que os CRCAPs e os CCEARs resultantes de Leilão de Reserva de Capacidade, na forma
de Potência, devem ter necessariamente prazos coincidentes, de 15 anos, por ser este o mínimo determinado pelo § 1º, I, do art. 27
do Decreto nº 5.163/2004.
Fosse essa a melhor exegese – o que se admite apenas por hipótese –, deveria ter o MME, por ocasião da edição do Decreto nº
10.707/2021, flexibilizado a aplicação do art. 27 do Decreto nº 5.163/2004, para tornar efetiva a regra de “vigência máxima de
quinze anos” para os CRCAPs, conforme o disposto no § 1º do art. 5º do Decreto nº 10.707/2021.
De todo o modo, se o Decreto nº 5.163/2004 fosse óbice para o acolhimento das sugestões da ABRACE e da ELETROBRAS, como
manifestado na análise das contribuições à CP 108/2021, caberia ao MME, reconhecendo o devido mérito, registrar o seu compromisso
de propor as mudanças normativas necessárias.
15

Contribuição da Termelétrica Viana S/A (TEVISA). Posteriormente, como uma das vencedoras do certame (protegida por liminar do STJ),
apresentou lance com CVU no valor de R$ 1.155,69/MWh (cerca de 20% superior ao próprio limite por ela proposto na CP 108/2021MME).
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Contribuição do Grupo de Trabalho das UTEs existentes a óleo diesel e a óleo combustível.
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eventual redução de prazos dos contratos de potência de reserva de capacidade para empreendimentos existentes, como aventado por esses agentes. O eventual acolhimento dessa sugestão poderia, se
fosse o caso, a critério do MME17, se dar mediante a fixação de CVU teto diferenciado ou mais elevado
para subproduto específico (contrato por tempo menor). Uma opção dessa natureza poderia contribuir
para melhor gestão da transição energética, incluindo o atendimento a compromissos assumidos pelo
país no combate às mudanças climáticas18, dentro de uma agenda de desmobilização de ativos planejada. Esse argumento é enfatizado nos referidos subsídios à CP 108/2021.
Esse princípio da relação entre receita fixa e CVU para o atendimento aos requisitos de potência é
reconhecido também no PDE 2030, conforme se depreende da leitura do trecho a seguir:
“Nesse sentido, usinas com baixo custo fixo são importantes para a complementação de capacidade de
potência, mesmo que apresentem um custo variável mais elevado, enquanto que (sic) usinas de menor custo
variável (refletido em seu CVU) são importantes para uma maior injeção de energia ao longo dos meses”
(extraído do Plano de Expansão de Energia no horizonte 2030)19.

3.2. Resultados e Consequências da Contratação Resultante do LRC/2021
Feita esta contextualização, passamos a um exame mais detido dos resultados do Leilão de Reserva de
Capacidade realizado em dezembro e de seus efeitos concretos.
A Tabela 1 ordena os 17 empreendimentos vencedores no leilão, considerando o critério de seleção
de ofertas de Preço de Potência (em R$/MW ao ano) e o valor teto de R$ 974.000/MW ao ano fixado
no edital. Os deságios observados nos lances dos vencedores variam de 9,5 % a 50%).
Tabela 1. Resultados do LRC/2021 - Ordem crescente dos Preços de Potência ofertados
Empreendimento

Combustível

Termopernambuco

Gás Natural

Disponibilidade Preço da Potência
Potência (MW)
(R$/MW.ano)20
498,173

487.412,70

Receita Fixa de
Potência (R$/ano)
207.000.000,00

CVU
Deságio
(R$/MWh)
(%)
599,12

49,99

17

Não estamos aqui, evidentemente, defendendo a participação de usinas térmicas a óleo combustível e a diesel em leilões de reserva de
capacidade, pois se trata de questão de política setorial e com fortes implicações na agenda de compromissos do país em sua trajetória
rumo à neutralidade de carbono. Admite-se, tão somente, que o MME, coerentemente com os princípios e objetivos da política energética
nacional, caso decida pela redução de prazos dos contratos no próximo leilão de reserva de capacidade, em especial para centrais
geradoras existentes, conforme sustentado neste artigo, possa eventualmente reavaliar essa questão, dentro de condições que atendam aos
compromissos ambientais e ampliem os níveis de competitividade.

18

No entender desses agentes, “ainda que a expressão ‘em desacordo com os compromissos ambientais assumidos pelo país’ possa indicar a falta
de interesse em implantar novas centrais de geração termelétrica movidas a combustível líquido, não pode e não deve ser considerada como
impossibilidade de manter as UTEs existentes em operação, preservando-se ao menos o prazo de suas autorizações vigentes”.

19

Vide página 187 do PDE/2030.

20

Os preços de potência foram obtidos a partir das correspondentes Receitas Fixas propostas na sessão do leilão e dos respectivos CVUs
e disponibilidades de potência indicados no processo de habilitação técnica dos projetos, considerando ainda o parâmetro (ou fator) “f”
definido pelo MME (de 120 horas anuais, equivalente à média de 10 horas mensais), que representa a expectativa de despacho das usinas
para prover a disponibilidade de potência (em momentos mais críticos de atendimento à carga), para fins exclusivamente de competitividade
na licitação.
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Empreendimento

Combustível

Portocém I

Gás Natural

Geramar I

Disponibilidade Preço da Potência
Potência (MW)
(R$/MW.ano)20

Receita Fixa de
Potência (R$/ano)

CVU
Deságio
(R$/MWh)
(%)

1.473,690

843.974,84

1.157.038.878,12

490,37

13,35

Óleo Comb. B1

145,539

872.388,41

108.615.000,00

1.050,78

10,44

Geramar II

Óleo Comb. B1

145,539

872.388,41

108.615.000,00

1.050,78

10,44

Potiguar

Óleo Diesel

45,539

873.761,39

28.585.167,00

2.050,45

10,30

Potiguar III

Óleo Diesel

48,513

873.761,40

30.451.969,00

2.050,45

10,30

Trombudo

Gás Natural

24,959

875.346,10

20.060.000,00

596,90

10,13

Termorio

Gás Natural

922,351

876.685,12

742.202.125,12

600,00

10,00

Cidade do Livro

Bagaço de Cana

65,601

877.321,16

55.900.000,00

210,00

9,93

William Arjona

Gás Natural

148,301

877.700,00

119.489.141,04

599,83

9,89

Azulão

Gás Natural

267,308

878.000,00

216.869.653,48

555,75

9,86

Luiz O. R. de Melo

Gás Natural

190,867

878.152,17

153.867.846,23

600,00

9,85

Ibirité

Gás Natural

197,870

878.152,17

159.513.329,88

600,00

9,85

Viana

Óleo Comb. B1

166,439

878.152,17

123.076.542,47

1.155,69

9,85

Global I

Óleo Comb. B1

126,527

879.227,22

91.878.393,00

1.275,59

9,74

Global II

Óleo Comb. B1

126,337

879.227,23

91.740.425,00

1.275,59

9,74

Parnaíba IV

Gás Natural

39,331

881.000,00

32.083.083,32

544,00

9,55

4.632,884

824.553,83
(média)

3.446.986.553,66

Total Geral

Uma avaliação superficial dos dados apresentados na Tabela 1 poderia apontar para uma contratação eficiente no LRC/2021. Considerando estritamente a métrica de comparação utilizada – que
não distingue empreendimentos novos e existentes, nem fontes ou tecnologias –, teriam sido em tese (sob
aspectos formais) selecionadas as competidoras com propostas de “contratação mais eficiente dentro
da necessidade apontada no planejamento energético”21.
O posicionamento governamental imediatamente após o término do leilão contesta a eficiência do leilão
LRC/2021. Em Nota Oficial, o MME contesta os benefícios do resultado do leilão, que “pode acarretar
em custos ineficientes de operação do sistema e prejuízos expressivos aos consumidores”. A partir de
premissas e simulações de situações energéticas críticas e/ou de contingências no sistema elétrico, estima
que “durante os 15 anos de contrato, com uma operação que demande acionamento dessas usinas

A relação entre essas variáveis e o parâmetro fixo se expressa na seguinte equação:
𝐏𝐩𝐨𝐭 = 𝐑𝐅𝐩𝐨𝐭/ 𝐏𝐝,𝐦𝐚𝐱 + 𝐟 · 𝐂𝐕𝐔
21

Conforme preconizado no Informe Técnico nº EPE-DEE-IT-111/2021-r), de 24/09/2021, que trata da “definição do parâmetro ‘f’ do
Produto Potência”.
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protegidas por liminares em quatro meses por ano, o custo adicional para os consumidores pode ser
da ordem de R$ 22,6 bilhões”22.
O dispêndio incremental com essas térmicas varia entre R$ 5,3 e R$ 21,3 bilhões, a depender da
geração projetada, entre um e quatro meses de utilização anual23. A Figura 1 apresenta o valor
presente do custo adicional de geração resultante da contratação das usinas com CVU superior ao limite
estabelecido, acrescido de estimativa do custo econômico das emissões da geração a óleo, para diferentes cenários de despacho anual. No cenário de acionamento durante quatro meses/ano citado pelo
MME, o custo de geração incremental (a diferença superior aos R$ 600/MWh) dessas UTEs alcança R$
17,4 bilhões24. Considerando a dimensão ambiental, as emissões totais atingem 10 milhões de toneladas
de CO2, com valor econômico estimado de R$ 4 bilhões.
Figura 1 – Custo Incremental de Geração e Emissões das Termelétricas com CVU acima de R$ 600/MWh
vencedoras do Leilão de Reserva Capacidade

22

A tabela abaixo, constante do item 2.29 da Nota Informativa nº 70/2021/DPE/SPE, detalha esse montante:
Potência
Instalada
(MW)

CVU
(R$/MWh)

A

53,12

B
C

CVU Teto do
Leilão
(R$/MWh)

Custo Mensal de
Despacho da Usina
(R$)

Custo Anual de Despacho – 4 meses de operação (R$)

Custo do Despacho
em 15 anos (Período
Contratual)

Combustível

2.050,45

600,00

55.474.490,88

221.897.963,52

3.328.469.452,80

Óleo Diesel

148,80

1.275,59

600,00

72.380.010,24

289.520.040,96

4.342.800.614,40

Óleo Comb.

148,80

1.275,59

600,00

72.380.010,24

289.520.040,96

4.342.800.614,40

Óleo Comb.

D

174,60

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Óleo Comb.

E

165,87

1.050,78

600,00

53.835.032,59

215.340.130,37

3.230.101.955,52

Óleo Comb.

F

165,87

1.050,78

600,00

53.835.032,59

215.340.130,37

3.230.101.955,52

Óleo Comb.

G

66,40

2.050,45

600,00

69.343.113,60

277.372.454,40

4.160.586.816,00

Óleo Diesel

Total

923,46

-

-

377.247.690,14

1.508.990.760,58

22.634.861.408,64

-

Empreendimento

23

O cálculo considera uma taxa de desconto intertemporal real de 4% a.a., compatível com a expectativa para 2025 do Boletim Focus do
Banco Central de janeiro de 2022; fator de emissão do óleo combustível de 0,68 tCO2/MWh; preço de carbono de $100/tCO2; e taxa
de câmbio de R$ 5,4/US$. O custo variável da geração é determinado pela diferença entre o CVU da usina e o valor limite de R$
600/MWh. Valor do carbono em consonância com estimativas apontadas por N. Stern; J. Stiglitz; C. Taylor (2021). The Social Cost of
Carbon, Risk, Distribution, Market Failures: An Alternative Approach. NBER Working Paper Series, nº 28472.

24

Essa é a referência para comparação com o montante estimado pelo MME, após os ajustes e atualizações nos dados por este utilizados e
a sua regressão ao valor presente líquido.
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Fonte: FGV CERI

A ineficiência da contratação verificada no LRC/2021 não se limita ao montante estimado pelo MME
da ordem de R$22,6 bilhões. Observa-se que o critério de seleção de ofertas da licitação não contempla a precificação de recursos de reserva de capacidade para além das 120 horas anuais associadas ao parâmetro f – como considerado o despacho dessas térmicas a óleo durante quatro meses
por ano –, muito embora haja expressa previsão contratual de sua utilização25, pelo ONS, quando
necessário, “por intervalos de maior ou menor duração”, mediante regra de remuneração devidamente
regulamentada.
O critério de competitividade, como referido, é o Preço de Potência ofertado pelos licitantes. Esse
valor resulta da ponderação entre a Receita Fixa de uma usina (montante fixo recebido em contrapartida por permanecer à disposição do sistema) e a sua Receita Variável (CVU, limitado a R$ 600/MWh),
cujo peso é expresso pelo parâmetro ou fator f (120 horas/ano). De forma simples, para CVUs inferiores
ao teto estabelecido no leilão, “é razoável admitir custos variáveis mais elevados, desde que a receita
fixa percebida pelo gerador seja menor, o que resulta em um custo total de operação mais equilibrado”26. Caso fosse estabelecido limite de CVU em nível superior, por exemplo R$ 1.000/MWh, o
parâmetro f deveria ser reavaliado.
A ponderação de Receitas demandaria uma diminuição da Receita Fixa para compensar a elevação
do custo variável (CVU) acima do teto do edital. Por força das liminares, permitiu-se a participação
de competidores com CVUs variando entre R$ 1.155,89/MWh e R$ 2.050,45/MWh (75% a 242%
acima do teto estabelecido), sem aumentar o fator f de ponderação entre as Receitas, o qual deveria
ser superior a 120 h/ano e crescente por patamares. Essa distorção oportunizou também às impetrantes
submeter lances relativamente maiores de Receita Fixa27, comparados aos que seriam (teoricamente)
25

Vide o seguinte trecho Informe Técnico EPE-DEE-IT-111/2021-r0:
“[...] a duração de 120 horas anuais a ser adotada no fator ‘f’ não deverá ser entendida como parâmetro de restrição de despacho das tecnologias
que vierem a ser contratadas para atender ao requisito de capacidade de potência. Ele apenas valora a parcela associada à necessidade de
capacidade de potência (objetivo de contratação deste produto). Em situações energéticas críticas, em momentos de contingências no sistema
elétrico, ou em qualquer outro momento em que o Operador Nacional do Sistema - ONS entenda necessário, os recursos contratados para a
Reserva de Capacidade poderão ser utilizados por intervalos de maior ou menor duração, conforme definido nos contratos”.

26

Cf. item 2.11 da Nota Informativa nº 70/2021/DPE/SPE.

27

Apenas para referência, menciona-se que as receitas fixas apregoadas pelas empresas protegidas por liminares sofreram reduções entre
14,4% e 35,4%, relativamente aos valores praticados em seus CCEARs, conforme quadro a seguir. Tais valores se apresentam algo modestos
ante a própria sugestão desses agentes na CP 108/2021 [“exigência de Receita Fixa consideravelmente mais baixa (ex.: 50% de redução
aos valores vigentes)]”, denotando possível distorção causada pela aplicação da fórmula de cálculo do Preço de Potência a situações não
previstas na equação.
Receita Fixa (R$/ano)

Empreendimento

UF

Leilão de Contratação

Término do
CCEAR

CCEAR (Dez/21*)

Ofertada no
LRC/2021

Redução (%)

Geramar I

MA

4º LEN - 2007

2024

155.114.934

108.615.000

30,0

Geramar II

MA

4º LEN - 2007

2024

155.354.342

108.615.000

30,0

Potiguar I

RN

2º LEN - 2006

2023

33.379.764

28.585.167

14,4

Potiguar III

RN

2º LEN - 2006

2023

36.087.414

30.451.969

15,6

Viana

ES

4º LEN - 2007

2024

144.619.814

123.076.542

14,9
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necessários para vencerem o certame com os mesmos Preços de Potência28. Consequentemente, resta
distorcido o critério de seleção das propostas aplicado. Essa distorção caracteriza falta de isonomia.
A participação de competidores com custos superiores ao limite de CVU estabelecido no edital pode
onerar excessivamente consumidores cativos e livres. Registra-se, no entanto, que haveria diminuição
de Receita Fixa total de R$ 8,7 bilhões para R$ 6,0 bilhões ao longo de 15 anos neste LRC/2021, caso
as litigantes tivessem oferecido 50% de redução da Receita Fixa por elas percebida nos CCEARs celebrados em 2007/2008 (UTEs com investimentos total ou substancialmente amortizados). Essa estimativa
de redução de R$ 2,7 bilhões considera como premissa um patamar que os próprios agentes estariam
dispostos a aceitar, conforme sua contribuição específica na contribuição à CP 108/2021-MME. Resta
evidente a importância de verdadeiramente incorporar nos processos decisórios os insumos recebidos
nas consultas e audiências públicas.
Parece difícil a reversão das liminares concedidas pelo STJ, na fase de julgamento de mérito, sem
ferir o princípio da vinculação ao edital (que é corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade). O argumento de possível onerosidade expressiva aos seus destinatários dificilmente permitiria superar o fato de que a competição seria decidida com base em um critério objetivo
de seleção, o Preço de Potência. Tal constatação reforça, ainda mais, a proposta de revogação do
LRC/2021, como medida de preservação do interesse público, evitando-se prejuízos futuros29. Avançar na contratação das usinas protegidas por liminares poderá impor sobrecustos bilionários aos consumidores, como reconhece explicitamente o MME.

4. Trade-off entre Incentivo à Competição e a Isonomia na Contratação do LRC/2021
A literatura econômica ilustra a importância e os benefícios de incentivar entrada e competição; porém,
em um quadro de demanda elevada – como é o do LRC/2021 (4.632 MW de disponibilidade de
potência a partir de junho/2026) – o resultado da contratação pode ser ineficiente. Nesse contexto, a
ineficiência se manifesta em preços (receita fixa e/ou custo total) maiores do que seriam observados em
um adequado desenho de mecanismo. Em consequência, há transferência de renda dos consumidores

Global I

BA

4º LEN - 2007

2024

136.864.102

91.878.393

32,9

Global II

BA

4º LEN - 2007

2024

141.986.199

91.740.425

35,4

* Fonte: PSR – Estudo de alternativas de recontratação de termelétricas a óleo (abril/2021): valores atualizados pelo IPCA (variação
10,06% entre dez/2020 e dez/2021)
28

Considerando peso e valor maiores para a componente “f. CVU”, seria consequentemente menor a parcela “𝐑𝐅𝐩𝐨𝐭/ 𝐏𝐝,𝐦𝐚𝐱”.

29

Com efeito, para além da “mácula insuperável de legalidade do procedimento (de definição do CVU máximo)”, que foi objeto de nosso
primeiro artigo, verifica-se que os problemas também derivam, ou melhor, se aproveitam, do próprio critério de julgamento adotado,
especialmente na aplicação de um único preço-teto (R$ 974.000/MW.ano) a projetos existentes e novos (nos termos, repita-se, da
fórmula 𝐏𝐩𝐨𝐭 = 𝐑𝐅𝐩𝐨𝐭/ 𝐏𝐝,𝐦𝐚𝐱 + 𝐟 · 𝐂𝐕𝐔).
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para produtores – no caso, empreendimentos existentes, titulares de usinas termelétricas onerosas e que
utilizam combustíveis como diesel e óleo combustível associados a altos níveis de emissões de gases de
efeito estufa (GEE).
A contratação por prazo excessivamente longo ou que não considere adequadamente as características
dos empreendimentos concorrentes abre caminho para onerar ainda mais os consumidores, seja através
de custos explícitos, como outros não valorados, a exemplo dos custos não contabilizados das emissões.
Ainda que em benefício da competição seja recomendável a disputa entre empreendimentos novos e
existentes dentro de um mesmo produto no leilão – a depender do seu desenho e das condições de
oferta e demanda –, seria oportuno examinar, em certames futuros, a alternativa de criação de produtos
(contratos) de potência que melhor reflitam as características dos empreendimentos de geração nova e
existente, ou ainda fontes e tecnologias, e mesmo aspectos locacionais.
A propósito, segundo o critério de seleção adotado, o montante total de contratação de reserva de
capacidade do LRC/2021 poderia, em tese, ser atendido exclusivamente por usinas em operação30. A
vantagem relativa dos projetos em operação é significativa: apesar de representarem cerca de 1/3 da
capacidade habilitada, tais empreendimentos respondem, em termos globais, por 82% do número de
usinas e 62% da capacidade instalada31.
Critérios de seleção e preços-teto diferenciados podem proporcionar ganhos significativos de eficiência,
refletidos em uma menor receita fixa (em face da amortização de investimentos) e um limite de CVU
compatível com os requerimentos operacionais, econômicos e ambientais da operação e expansão do
setor elétrico.

5. Custo Global da Contratação de Reserva de Capacidade
A contratação do LRC/21 prevê o pagamento de uma componente de receita fixa, pela disponibilidade
de potência, e outra variável, a ser considerada na liquidação da geração estabelecida pelo Operador
do Sistema. Por sua vez, o montante de geração a ser efetivamente comandado é indefinido ao longo
da vigência contratual32. Desde que atendidas as restrições técnicas e operativas da planta e do
30

De acordo com Informes da EPE referentes ao Cadastramento e à Habilitação Técnica dos Projetos para o LRC/2021, foi habilitada
capacidade instalada total de 28.258 MW, podendo os projetos existentes ter atingido 9.437 MW (potência habilitada não informada,
em face do que se utilizou o dado referente ao cadastramento de projetos em operação).

31

Esse resultado contribui para o equacionamento do problema real da redução na participação termelétrica no SIN para o horizonte do
PDE 2030, com a descontratação de CCEARs, fim dos subsídios ou da vida útil de usinas (11.857 MW até 2026 – Tabela A-I-2; página
379); porém, sinais econômicos adequados à expansão de nova capacidade são igualmente importantes. É isso que se espera em leilões
com disponibilidade de potência seis anos à frente.

32

O limite de 4 meses de utilização anual consta do pedido do MME de cassação das liminares, para suportar os R$ 22,6 bilhões de
custos adicionais que poderiam (no limite, mas sem qualquer avaliação de probabilidade) ser arcados pelos consumidores. Posteriormente ao Leilão, aparecem de novo na Nota Oficial dos "Efeitos Deletérios". Todavia, não se afirma nesses documentos ou em quaisquer
outros relacionados ao LRC (Edital ou Nota Técnica/Informativa) que existe a expectativa de utilização das UTEs por 4 meses ao ano.
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sistema, qualquer montante pode ser demandado a qualquer momento, dependendo o seu custo
global da efetiva utilização das centrais geradoras, especialmente em situações energéticas críticas e
de contingências no sistema.
A flexibilidade de acionamento das usinas aproxima a aquisição de reserva de capacidade da contratação por disponibilidade no mercado regulado, enquanto a alocação dos custos os afasta. Em
ambos os casos, as centrais termelétricas devem estar disponíveis a todo o tempo, e de forma indistinta,
para geração conforme comando do ONS. Enquanto os custos dos contratos por disponibilidade se restringem ao mercado regulado, a atual contratação de reserva de capacidade é custeada por todos os
consumidores (inclusive livres). Ademais, as usinas podem se beneficiar, eventualmente, de receita advinda de venda de energia nos ambientes regulado ou livre.
Embora o custo da reserva de capacidade esteja definido em função da disponibilidade de potência,
a conversão da receita fixa anual em termos do custo da energia gerada em MWh ajuda a revelar a
discrepância decorrente da contratação das térmicas com CVU acima do limite estabelecido para
habilitação técnica no leilão. Este cálculo expressa o custo nivelado de eletricidade das usinas vencedoras do leilão, métrica tradicional de comparação de fontes de geração, que depende da projeção
do fator de capacidade33. O custo global é tornado comparável ou nivelado pela geração média esperada, somando-se custos fixos, variáveis e ambientais (emissões) em termos de megawatt-hora produzido pela usina. Quanto maior a expectativa de geração, menor o peso do custo fixo para cada
megawatt-hora gerado34.
Em um cenário de 120 horas de utilização anuais, a energia contratada de todas as vencedoras é
próxima a R$ 7.500/MWh (Figura 2). A exceção a esse patamar é a usina Termopernambuco, que
ofertou o menor preço de potência do certame, com custo total da geração de cerca de R$ 4.000/MWh
neste cenário. Por sua vez, o despacho durante 120 horas/ano representa o caso clássico de usinas
voltadas para atender ao pico da demanda, acionadas quando o preço da energia atinge valores
elevados, dada a restrição de oferta e de sensibilidade da demanda ao preço instantâneo.

33

Para referências sobre cálculo de custo nivelado, veja-se: EIA/DOE (2021). Levelized Costs of New Generation Resources. Report.; & D.
Romeiro; E. Almeida; L. Losekann (2020). Systemic value of electricity sources – What we can learn from the Brazilian experience? Energy
Policy, vol. 138.

34

Nesse sentido, usinas com alto custo fixo e baixo custo variável são mais eficientes para atuar na base da geração, diluindo o elevado
custo fixo através de alto fator de capacidade (utilização). Já as usinas com alto custo variável são mais eficientes para atender à
demanda nos momentos de ponta do sistema; porém, a recuperação do seu custo fixo está concentrada em poucas horas de utilização, o
que torna mais cara a energia produzida. O sistema elétrico brasileiro é caracterizado por maior restrição de energia do que de potência,
dada a predominância de hidrelétricas com reservatórios e a expansão com predominância de fontes variáveis. Neste contexto, como
observado na última década, usinas com alto custo variável podem ser utilizadas por maior tempo, ao longo dos anos, em momentos de
hidrologia e/ou armazenamento críticos, do que seria verificado em sistemas com restrição de potência.
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Figura 2 - Custo de Geração Total das Usinas para Cenário de Utlização de 120 horas/ano

* Usinas com CVU acima do limite estabelecido, amparadas por liminares judiciais.
Fonte: FGV CERI

Quando se considera o cenário de custos para quatro meses de operação da usina no ano, retratado
na Figura 3, o custo fixo é diluído pela maior geração projetada, resultando em um peso relativo menor
em cada megawatt-hora produzido vis-à-vis ao cenário anterior de 120 horas anuais. Verifica-se, portanto, que o custo médio (nivelado) da energia gerada (contabilizando custos fixos, variáveis e ambientais) pelas térmicas a óleo com CVU acima de R$ 600/MWh é 103% superior ao custo médio das
demais usinas, uma vez que o peso relativo do custo variável se torna mais relevante para cada megawatt-gerado. A discrepância do custo dessas usinas fica evidente mesmo para o cenário de um mês de
geração anual (730 horas), com custo total de geração 53% superior ao das demais usinas.
Figura 3 - Custo de Geração Total das Usinas para Cenário de Utilização de 2.920 horas/ano (4 meses)

* Usinas com CVU acima do limite estabelecido, amparadas por liminares judiciais.
Fonte: FGV CERI
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O custo fixo das usinas contratadas no LRC/2021 pode ser caracterizado como pagamento pela disponibilidade de potência em momentos críticos. Sob esta perspectiva, o custo fixo anual total (R$ 3,5
bilhões/ano) da disponibilidade contratada (4,6 GW) alcança cerca de R$ 7/MWh consumido, se considerado o consumo total (cativo e livre) de energia em 2021, no montante de 500 TWh35. Entretanto,
a comparação e consideração da receita fixa por si não é capaz de expressar o custo da contratação
e de sua eficiência. A remuneração de (reserva) capacidade não deve ser desvinculada do valor efetivo
da energia gerada no momento crítico de sua utilização36. Afinal, é este preço que baliza a competitividade dos recursos contratados e permite a sua contestabilidade por alternativas mais eficientes.
A contratação do LRC/2021 não se equipara a um seguro, ainda que a reserva de capacidade seja
contratada para garantir adequação dos recursos como proteção para momentos críticos do sistema. O
pagamento regular da receita fixa confere ao sistema a possibilidade de contar com esses recursos de
oferta em troca de pagamento de componente de custo variável – o arcabouço conceitual mais se assemelha a uma opção de compra. Logo, são inapropriados os argumentos que avaliam o resultado leilão
através da razoabilidade do resultado da distribuição do valor agregado da receita fixa por uma
proxy da carga do sistema. Ademais, a contratação do LRC não poderia representar o custo total de
contratar seguro para o setor elétrico. Tal análise exigiria considerar o impacto da contratação do LRC
sobre o conjunto dos recursos que visam assegurar adequação no sistema.
O custo da energia contratada no cenário de acionamento durante 120 horas/ano está próximo ao
custo do déficit de energia considerado na otimização do sistema, de R$ 7.643/MWh em 202237. Metodologias alternativas de determinação do custo de déficit por patamar apontam para valores menores38. Como reportado pela contribuição do FGV CERI ao Programa de Resposta Voluntária da Demanda de 2021 (CP nº 114/2021-MME), para o patamar entre 5 e 10% de déficit, o custo calculado
pelo modelo GCPS atinge cerca de R$ 1.650/MWh, em valor atualizado para 202139. As usinas das
litigantes vencedoras se revelam mais onerosas do que esse custo de déficit, mesmo considerando
o cenário de geração elevada de quatro meses no ano.
A contratação de reserva de capacidade sem o aprimoramento do mercado de energia pode contemplar recursos demasiadamente onerosos, deslocando a oferta de recursos potencialmente mais
eficientes, incluindo resposta da demanda e armazenamento (baterias). Mecanismos de remuneração
de capacidade emergem frente a restrições de remuneração no mercado de energia, para dado critério

35

Dados de Consumo de Energia Elétrica na Rede (EPE).

36

Importante a consideração da indisponibilidade das usinas frente à contratação de reserva de capacidade. Em estudo recente, a EPE
apontou que usinas com maior tempo de vida útil e maior custo variável tendem a ter maior índice de indisponibilidade. Conferir EPE
(2021), Estudos de Pós Planejamento – Indisponibilidade Termelétrica, Superintendência de Geração de Energia Elétrica.

37

Conferir CCEE (2021). Memória de cálculo do valor do patamar da função de Custo do Déficit de energia elétrica para o ano de
2022. NT CCEE06673/2021.

38

Conferir J. Dutra (coord.) P&D Estratégico ANEEL – Metodologia de Elaboração da Função Custo do Déficit. FGV CERI.

39A

contribuição está disponível em: http://antigo.mme.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=db932ecf-5c8c-504d-70076a183b24b7aa&groupId=36148

16

de confiabilidade40. Sob esta perspectiva, o período crítico pode ser constituído por poucas horas no
ano, para atendimento da demanda máxima; ou poucas horas do dia, de modo frequente, para fazer
frente à flexibilidade exigida pelas renováveis variáveis41.
No Brasil, a disponibilidade térmica foi contratada nos leilões de expansão da geração com baixa
expectativa de utilização; porém, o esvaziamento dos reservatórios após 2012 tem demandado elevada geração das usinas voltadas para backup – de baixo custo fixo, mas elevado custo variável.
O leilão de reserva de capacidade está orientado para o atendimento à demanda máxima; porém,
como o contrato não restringe as horas de utilização da disponibilidade, a contratação de potência
hoje pode se traduzir em elevado despacho das usinas, resultando uma vez mais em custos onerosos e inadequados42 sinais para a operação e expansão do sistema. Cenários que demandem acentuado acionamento das usinas contratadas no LRC/2021 são tanto mais prováveis quanto mais tarde se
der o enfrentamento de problemas como a notória superestimativa da garantia física do parque hidrelétrico e a inadequação dos mecanismos de gerenciamento e compartilhamento de risco presentes no
setor elétrico. Em outros termos, a restrição de energia predominante no sistema brasileiro pode prevalecer sobre a restrição de potência que se avizinha.
O desafio de equacionar a adequação dos recursos do sistema não é trivial, ainda mais para horizonte tão extenso quanto o objetivado no LRC/2021. Soluções de menor arrependimento são fortemente recomendadas no contexto da transição energética e das incertezas aumentadas em um horizonte
com acirramento de mudanças climáticas. Os agentes são ciosos dessa realidade e de suas implicações,
como atestam de modo inconteste as contribuições oferecidas na CP 108/2021-MME pelas próprias
partes interessadas. Seu acolhimento, ainda que parcial, permitiria dotar o resultado da contratação de
reserva de capacidade de maior eficiência econômica, com ganhos socioambientais. Uma forma de
atingir esse equilíbrio mais vantajoso consiste em estruturar um novo certame para atingir objetivos de
promover confiabilidade estrutural/sustentável no suprimento de potência e energia elétrica a menores
custos aos consumidores.

Março de 2022

40

Como discutido por P. Joskow (2006). Competitive Electricity Markets and Investment in New Generating Capacity. MIT Working paper.

41

Conferir P. Joskow (2019). Challenges for Wholesale Electricity Markets with Intermittent Renewable Generation at Scale: The U.S.
Experience. Oxford Review of Economic Policy, Volume 35, N. 2.

42

Sintomático, neste sentido, a Nota Oficial do MME sobre os “efeitos deletérios” do LRC/2021 apresentar cenário de geração de 2.930
horas anuais (quatro meses), enquanto o critério de competitividade do leilão considerou apenas 120 horas.
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