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APRESENTAÇÃO

O presente documento representa contribuição independente do Cetro de Estudos em Regulação
e Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas (FGV CERI) para a Consulta Pública nº 126/2022,
instaurada pelo Ministério de Minas e Energia, com período de contribuições de 06/05 a
23/05/2022, visando obter subsídios referentes à minuta de Portaria Normativa do MME, que
estabelece as Diretrizes para a realização do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de
Energia, de 2022 (LRCE de 2022). O certame em tela objetiva promover a Contratação de
Energia de Reserva proveniente de empreendimentos de geração termelétrica a partir de gás
natural, nos termos do art. 20 da Lei nº 14.182/2021.
Além desta apresentação, a contribuição está organizada em duas Seções e é composto por dois
Anexos:
▪

Lei 14.182, de 12/07/2021 – Obrigações Relativas à Contratação de Usinas Térmicas
Inflexíveis e Centrais Hidrelétricas ≤ 50 MW – Romário Batista. 19/10/2021.

▪

O sobe e desce dos jabutis na desestatização da Eletrobras – Joisa Dutra & Romário
Batista. Revista Conjuntura Econômica, Novembro 2021.

OPORTUNIDADES DE MELHORIA DE GOVERNANÇA NA REGULAMENTAÇÃO DO
ART. 20 DA LEI 14.182/21 E A PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA O LRCE/22

Muito meritória a iniciativa do MME de submeter a consulta pública a proposta de diretrizes
para o Leilão de Reserva de Capacidade de 2022 destinado à contratação compulsória de
energia oriunda de térmicas inflexíveis, de que trata o art. 20 da Lei nº 14.182/2021 (Lei de
Desestatização da Eletrobras). Nesta seção, tecemos considerações acerca dos benefícios e da
oportunidade de aperfeiçoar a governança do processo de regulamentação desse comando
legal.
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Começamos fazendo uma breve contextualização acerca do turbulento processo legislativo que
deu origem ao referido dispositivo legal (assim como ao art. 21, que trata da reserva de
participação de usinas hidrelétricas ≤ 50 MW em leilões de expansão da geração) e da sua
recente regulamentação por meio do Decreto nº 11.042, de 12/04/2022. Desse modo, é
possível avaliar e apresentar reflexões sobre a efetiva implementação, com o presente
procedimento, dos Princípios para Atuação Governamental no Setor Elétrico, consubstanciados
na Portaria MME nº 86/2018 (resultante da CP nº 32/2017), notadamente os relacionados à
“transparência e participação da sociedade nos atos praticados”, “coerência” e
“previsibilidade e atenção no processo normativo”.
O teor dos artigos 20 e 21 da Lei de nº 14.182/2021 ficou ampla e popularmente conhecido
por “jabutis da Lei da Eletrobras”. Seu conteúdo versa sobre a exigência de contratação, pelo
Poder Concedente, de 8.000 MW de geração termelétrica a gás natural. Condicionantes
adicionais estabelecem a modalidade de contratação, reserva de capacidade, proveniente de
usinas a serem instaladas em locais preestabelecidos nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste
e Sudeste. Emendas parlamentares apresentadas durante a tramitação da MP nº 1.031/2021,
nas duas Casas do Congresso Nacional –

representando, para muitos, parcela das

contrapartidas políticas para a sua aprovação e conversão na Lei nº 14.182/2021, –
determinaram ainda a destinação de 50% da demanda declarada pelas Distribuidoras nos
Leilões de Geração A-5 e A-6 (realizados até 2026) à aquisição de energia oriunda de centrais
hidrelétricas com potência igual ou inferior a 50 MW, até o atingimento de 2.000 MW.
Essas contratações privilegiadas se colocam, em boa medida, na contramão da transição
energética, da modernização do mercado e de um planejamento setorial adaptativo. Evidência
disso é o conjunto de contestações – à época e ainda hoje – pelas entidades representativas do
segmento de consumo e pela maciça maioria dos estudiosos do setor energético brasileiro, em
face das ineficiências (decorrentes de reservas de mercado e baixa competitividade nos
certames) e dos elevados impactos nos custos de energia elétrica para os usuários finais,
principalmente os regulados (mesmo com as travas de preços-teto).
Identificada a necessidade de regulamentação desses dispositivos controversos, a bem de gerar
um ambiente com menor nível de risco jurídico-regulatório, em homenagem ao princípio da
precaução, conforme as manifestações constantes da Nota Técnica nº 110/2021/DPE/SPE/MME
e do Parecer nº 00278/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU1, cabe, a nosso ver, no esforço de

Vide também as seguintes análises elaboradas por este FGV-CERI acerca da Lei de Desestatização da Eletrobras,
seus impactos e necessidade de sua regulamentação, as quais constituem Anexos deste documento: “Lei 14.182, de
12/07/2021 – Obrigações Relativas à Contratação de Usinas Térmicas Inflexíveis e Centrais Hidrelétricas ≤ 50
1
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interpretação de expressões dúbias, imprecisas e/ou mesmo conflitantes – até para fins de
“controle de danos” –, utilizar como balizas os princípios e objetivos da política energética
nacional e as atribuições do Conselho Nacional de Política Energética, estabelecidos nos arts. 1º
e 2º da Lei nº 9.478/1997, bem assim as competências do Ministério de Minas e Energia
definidas no art. 41 da Lei nº 13.844/2019, com ênfase nos seguintes preceitos ou áreas de
atuação:
▪

“proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos”;

▪

“incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural”;

▪

“identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas
regiões do País”;

▪

“promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade
com os princípios enumerados no capítulo anterior e com o disposto na legislação aplicável”;

▪

“rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis”;

▪

“políticas nacionais de geologia, de exploração e de produção de recursos minerais e energéticos”;

▪

“políticas nacionais de aproveitamento dos recursos hídricos, eólicos, fotovoltaicos e demais
fontes para fins de geração de energia elétrica”;

▪

“diretrizes para o planejamento dos setores de minas e de energia”.

Mesmo tendo esclarecido em Nota Oficial (publicada em 01/10/20212) que a Lei
nº 14.182/2021 “necessita de regulamentação por meio de decreto”, e diversamente da
prática adotada a partir de 2018 na regulamentação de matérias legais ou mesmo na alteração
de Decretos de interesse dos setores elétrico e de mineração3, o Ministério de Minas e Energia

MW” – documento datado de 19/10/2020 e compartilhado com a Assessoria Especial Econômica desse Ministério
de Minas e Energia; “O sobe e desce dos jabutis na desestatização da Eletrobras”, artigo publicado na Revista
Conjuntura Econômica da FGV, edição de novembro/2021
Conforme transcrito na matéria do Poder 360, da mesma data, intituladas “Novas normas de contratação de
energia serão aplicadas só em 2022, diz MME”.
2

A título ilustrativo, mencionam-se os seguintes procedimentos abertos pelo MME visando o aperfeiçoamento de
propostas de regulamentação de dispositivos legais: AP 44/2018: Aprimoramento do Projeto de Decreto que tem
por objeto atualizar a regulamentação do Código de Mineração; CP 61/2018: Alteração do Decreto 6.353/08 e
da Portaria de Diretrizes do Leilão de Potência associada à Energia de Reserva; CP 63/2018: Projeto de
regulamentação do § 3º do art. 15 da Lei nº 9.074/1995; e CP 77/2019: Projeto de Portaria que visa alterar a
Portaria 514/2018 – Regulamentação do§ 3º do art. 15 da Lei 9.074/1995.
3

Esse documento não representa necessariamente a posição institucional da Fundação Getulio Vargas

|3|

não instaurou Consulta nem Audiência Pública para subsidiar a elaboração de proposta e/ou
aprimorar projeto de Decreto dispondo sobre “as condições para a contratação de energia
elétrica proveniente de empreendimentos termelétricos a partir de gás natural e de
empreendimentos hidrelétricos até 50 MW”, a que se referem o § 1º do art. 1º e os arts. 20 e
21 da Lei nº 14.182/2021.
Desse modo, a edição do Decreto nº 11.042, de 12 de abril de 2022, prescindiu de um prévio
e salutar escrutínio público4. Tal decreto é a base regulamentar da minuta de Portaria de
Diretrizes do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Energia de 2022, ora submetida à
Consulta Pública nº 126/2022-MME. Tal prática representa ato unilateral e “intramuros” do
Poder Concedente, o qual, embora legítimo e idôneo, não necessariamente contempla a exegese
mais adequada e/ou encerra as melhores escolhas dentro da sua margem de discricionariedade,
podendo até, como será visto adiante, implicar ônus adicionais aos usuários de energia elétrica
ou mesmo ser alvo de eventual contestação administrativa ou judicial.
A par da frustração de expectativa causada na aplicação dos “princípios para atuação
governamental no setor elétrico” de que trata a Portaria MME nº 86/2018, especialmente em
relação à “transparência e participação da sociedade nos atos praticados”, reputa-se este
episódio como uma oportunidade para o Ministério de Minas e Energia avaliar a conveniência
de, doravante, também em prol de outros princípios como os da “previsibilidade”, “coerência” e
“isonomia”, definir critérios mínimos capazes de orientar a sua opção futura para abertura ou
não de consulta/audiência pública em matéria de regulamentação de lei.
Para além dos preceitos consagrados na aludida Portaria ministerial, conviria ainda ter presente,
na regulamentação de assuntos tão palpitantes e vulneráveis à atuação de grupos de interesses,
como os aqui reportados, as orientações contidas no PL 4.391/21 do Poder Executivo, ora em
tramitação no Congresso Nacional, que “institui normas gerais para representação privada de
interesses junto a agentes públicos” – atividade mais conhecida como lobby –, tornando-a mais
clara e possibilitando, com isso, maior efetividade na repressão às condutas reprováveis.
A regulação da atividade de lobby também é uma recomendação da Organização para
Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne economias avançadas e da qual
o Brasil está em processo adiantado de adesão, considerada prioritária pela administração do
Presidente Jair Bolsonaro.

Como já nos manifestamos em outras publicações, cabe lembrar que Audiências e Consultas Públicas não são
encargos, mas sim oportunidades de melhoria do processo de tomada de decisão e de edição das normas da
Administração, promovendo engajamento e contribuindo para a transparência.
4
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De todo o modo, por dever de justiça, cabe registrar a importante iniciativa do MME na
realização de Workshop específico, no dia 29/04/2022, para esclarecimentos sobre a
aplicação do Decreto nº 11.042/2022.
Quanto aos impactos dessa regulamentação, são sintomáticas as críticas constantes de matérias
e análises divulgadas na imprensa acerca dos efeitos financeiros aos consumidores de energia
elétrica5, em diversos cenários, considerando a métrica de cálculo da tarifa-teto estabelecida no
referido Decreto para o leilão de contratação das térmicas inflexíveis.
Por meio da “Nota de Esclarecimento – Reportagem de O Globo”, de 25/04/2022, o Ministério
de Minas e Energia afirma que “tal avaliação (correção tão somente pela inflação) está
equivocada, já que a Lei nº 14.182 estabeleceu explicitamente que o preço máximo para a
contratação dessas termelétricas deve ser definido a partir de atualização ‘pelo mesmo critério
de correção do Leilão A-6 de 2019’, ou seja, deve considerar a variação do dólar e os preços
internacionais do gás natural”6.
Curiosamente, porém, nos termos do art. 13 (caput e parágrafo único) do Decreto nº
11.042/2022, a atualização do “preço-teto da energia contratada de gerador de fonte
hidrelétrica”, a ser realizada a cada leilão, levará em conta apenas a variação do IPCA entre
setembro de 2019 (data-base) e o mês anterior à aprovação do edital correspondente7, a
despeito de o § 1º do art. 1º e o § 2º do art. 21 da Lei nº 14.182/2021 estabelecerem
regramento semelhante ao da contratação de termelétricas (“pelo mesmo critério de correção do
Leilão A-6 de 2019”)8.

Confiram-se (i) a matéria do Jornal O Globo, de 25/04/2022, sob o título “Térmicas incluídas na lei de
privatização da Eletrobras vão custar R$ 52 bi e contas de luz vão subir”, na qual se informa que “a nova fórmula
de reajuste do preço-teto do megawatt-hora vai levar em conta não apenas a inflação desde 2019, mas também
a cotação do petróleo, do gás e do dólar”; e (ii) a análise da ABRACE do Decreto nº 11.042/2022 no encarte
“Contratação das Térmicas Referentes à Privatização da Eletrobras”, de 20/04/2022, que “explica os principais
pontos e efeitos financeiros aos consumidores de energia”.
5

Segundo a metodologia do ICB – Índice de Custo-Benefício, utilizada pela EPE [conforme detalhamento constante
dos slides 19 a 23 da Apresentação do MME no Workshop “Regulamentação dos Arts. 20 e 21 da Lei
14.182/2021”. Informa-se ainda que “o critério de reajuste disposto no Decreto aplica-se exclusivamente à correção
do preço-teto (Custo Marginal de Referência – CMR) para cada Leilão”].
6

Ver também o slide 12 da Apresentação do MME no Workshop de 29/04/2022 (Esclarecimentos sobre o Decreto
nº 11.042/2022).
7

8

Segue o cotejamento dos dispositivos legais em referência:

“[...] e será realizada a contratação de geração termelétrica movida a gás natural pelo poder concedente [...] ao preço
máximo equivalente ao preço-teto para geração a gás natural do Leilão A-6 de 2019, com atualização desse valor até
a data de publicação do edital específico pelo mesmo critério de correção do Leilão A-6 de 2019 [...] assim como à
contratação nos Leilões A-5 e A-6 de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da demanda declarada das distribuidoras,
de centrais hidrelétricas até 50 MW (cinquenta megawatts), ao preço máximo equivalente ao teto estabelecido para
geração de Pequena Central Hidrelétrica (PCH) do Leilão A-6 de 2019 para empreendimentos sem outorga, com
atualização desse valor até a data de publicação do edital específico pelo mesmo critério de correção do Leilão A-6 de
2019, conforme estabelecido nos arts. 20 e 21 desta Lei”. (§ 1º do art. 1º da Lei nº 14.182/2021)
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Ora, de acordo com o art. 3º-C da Lei nº 10.848/2004 e do art. 20, inciso X, do Decreto nº
5.163/2004, o custo marginal de referência (maior valor de preço-teto por produto
comercializado) dos leilões de energia nova é calculado pela EPE e aprovado pelo MME. No
caso de produto termelétrico (por disponibilidade), a metodologia de cálculo desse preço-teto é
a do ICB, como já mencionado.
A EPE emprega metodologia específica para cálculo do preço-teto para o produto hidrelétrico
(por quantidade) inclusive no caso de usina hidrelétrica com potência superior a 50 MW, ofertada
no certame. Nesse caso, faz-se uso de banco de preços de geração e de critérios para definição
de custos de capital e de outros custos indiretos. Não obstante, repita-se, o art. 13 do Decreto nº
11.042/2022 define o IPCA como parâmetro de atualização do preço-teto da energia
contratada de gerador de fonte hidrelétrica9, ao interpretar a locução “pelo mesmo critério de
correção do Leilão A-6 de 2019”10.
Ainda sobre o método de atualização dos preços-teto de contratação de termelétricas e
hidrelétricas, silenciou-se a respeito da interpretação ao termo “equivalente”, o qual foi
apontado como um dos elementos a justificar a regulamentação da Lei nº 14.182/2021,
conforme a seguinte passagem da Nota Técnica nº 110/2021/DPE/SPE/MME:
“4.18. Um segundo aspecto jurídico que se solicita avaliação da CONJUR-MME [...] foi apontado pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) e refere-se à Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, pois ela utiliza expressões,
que no entender da análise inicial da área técnica da empresa, carecem de regulamentação do seu art. 21, como
por exemplo, o significado da expressão utilizada no § 2º ("ao preço máximo equivalente ao teto estabelecido
para geração de PCH do Leilão A-6 de 2019"), principalmente quanto o termo equivalente; e no § 3º quanto
aos "critérios de contratação que priorizem, preferencialmente, os Estados com maior número de projetos
habilitados, não podendo nenhum Estado ter mais de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade total
contratada", especialmente os critérios, a priorização e a forma de incidência dos 25%, pois a capacidade total
contratada, pode ser interpretada - por exemplo - como a capacidade do leilão ou a capacidade total já
contratada11”.

O propósito aqui não é reabrir discussões sobre o mérito da regulamentação dos arts. 20 e 21
da Lei nº 14.182/2021. Em linhas gerais, esta parece ter levado em conta alguns princípios e
objetivos da política energética nacional, quando, por exemplo: (i) condiciona a contratação de
térmicas a gás “à existência de oferta de empreendimentos [...] e ao cumprimento das diretrizes
estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia” (art. 4º, § 2º); (ii) considera atendida capital

Chama-se a atenção, no entanto, para o § 3º do art. 12 do Decreto nº 11.042/2022, que faz a seguinte referência:
“calculado de acordo com a fórmula constante do art. 13”.
9

Em possível ato falho, o § 3º do art. 12 do mesmo Decreto dispõe que o “preço máximo equivalente ao preçoteto estabelecido para a fonte hidrelétrica [...] do leilão de energia nova A-6, de 2019, [seria] calculado de acordo
com a fórmula constante do art. 13”.
10

Neste ponto, a solução dada pelo regulamentador (art. 14 do Decreto nº 11.042/2022) foi a de considerar,
para fins do limite de 25% de contratação de hidrelétricas ≤ 50 MW por Estado, o montante acumulado, a ser
divulgado após a realização de cada leilão, não podendo participar de produto específico os empreendimentos
localizados em Estado que haja atingido 500 MW de contratação (25% de 2.000 MW).
11
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ou região metropolitana com empreendimento termelétrico contratado naquela localidade,
independentemente de sua capacidade instalada; e (iii) baseado em estudos de planejamento
da EPE e por razões de segurança energética, destina 70% do montante a ser contratado de
empreendimentos termelétricos na região Nordeste “às capitais ou regiões metropolitanas
localizadas em Estados que não possuem ponto de suprimento de gás natural”12 .
Trata-se aqui de fortalecer os institutos da consulta e audiência pública no setor elétrico
brasileiro, como procedimentos capazes de assegurar, na prática, o atendimento aos princípios
elencados na Portaria MME nº 86/2018-MME, além de reduzir espaços e conferir maior clareza
à atuação de lobbies (representação privada de interesses junto a agentes públicos).

CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA APRIMORAMENTO DA MINUTA DE
PORTARIA DE DIRETRIZES E DA SISTEMÁTICA DO LRCE DE 2022

Limitando-nos ao texto da minuta de Portaria Normativa disponibilizada no site desta Consulta
Pública nº 126/2022-MME, e sem adentrar em apreciações adicionais sobre aspectos da
regulamentação consubstanciada no Decreto nº 11.042/2022, apresentamos as considerações a
seguir visando o aprimoramento da proposta de Diretrizes para o LRCE/2022:
✓ Na especificação dos montantes e produtos a serem negociados no LRCE de setembro de
202213, foram previstas entregas (início de suprimento de energia) até 31/12/2026 (1.000
MW no Produto Região Norte) e até 31/12/2027 (300 MW no Produto Região Nordeste
Maranhão e 700 MW no Produto Região Nordeste Piauí, totalizando 1.000 MW).
A despeito de envolver entrega de energia em diferentes anos (2026 e 2027), verifica-se
que não foi contemplado na minuta de Portaria em comento um Produto Região Norte de
1.000 MW com início de suprimento em 31/12/2027, como indicado no art. 1º, § 1º, e no
art. 20, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.182/2021 e no art. 4º, § 1º, I, “a”, do Decreto nº
11.042/2022.

Na proposta de Diretrizes da sistemática, esses 70% do montante de térmicas (700 MW) são alocados ao Produto
Nordeste Piauí.
12

Cf. art 4º (§ 3º), art. 9º (§ 2º), art. 15 (I, II e III), das Diretrizes; e art. 2º (LIV, LV, LVI), art. 3º (§§ 3º, 4º e 5º), da
Sistemática.
13
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Aparentemente se trata de uma opção do Poder Concedente, na medida em que este
poderia ainda incluir tal produto no LRCE/2023, com realização prevista para março de
2023, conforme o cronograma estimado de promoção de leilões de geração publicado por
meio da Portaria Normativa MME nº 32, de 17/12/2021.
Isso permitiria ao MME fazer eventual ajuste no Produto Região Norte com início de
suprimento em 31/12/2027 após conhecer o resultado do LRCE/2022, o que traria maior
eficiência e segurança na contratação de montantes de geração termelétrica para aquela
região.
Em termos práticos, ter-se-ia o deslocamento da outorga de autorização dos projetos
vencedores do Produto Região Norte para 2027 em cerca de 6 meses (equivalentes ao
período entre set/2022 e mar/2023), com consequente redução do prazo de implantação
dos empreendimentos pelo mesmo interregno de tempo – o qual ainda se estenderia até
31/12/2027 (4 anos e 9 meses da data do leilão de março/2023).
Caso confirmada esta opção, sugerimos, para maior clareza e previsibilidade, a
explicitação, na Portaria de Diretrizes e da Sistemática do LRCE/2022, de que o Produto
Região Norte de 1.000 MW para início de suprimento em 31/12/2027 será incluído no
LRCE previsto para março de 2023.
✓ Dadas as preocupações e/ou dúvidas ainda manifestadas por respeitáveis instituições do
setor elétrico, mesmo após a regulamentação do art. 20 da Lei nº 14.182/2021 pelo Decreto
nº 11.042/202214, quanto à efetiva inclusão, no preço-teto atualizado do leilão, do custo
referente ao transporte de gás natural em regiões não atendidas por essa infraestrutura,
sugerimos a seguinte redação para o inciso LIX do art. 2º do Anexo à Portaria de Diretrizes (Sistemática):
" LIX - RECEITA FIXA: valor, expresso em Reais por ano (R$/ano), inserido pelo
PROPONENTE VENDEDOR quando da submissão de LANCE e que, de sua exclusiva
responsabilidade, deverá abranger, entre outros:
a) o custo e remuneração de investimento (taxa interna de retorno), incluindo, se
for o caso, o de implantação de infraestrutura de transporte ou de processamento de gás natural a ser utilizado no empreendimento termelétrico; [...]”

A título de ilustrativo, destaca-se a seguinte passagem da Análise do Decreto nº 11.042/2022 – Contratação de
Térmicas e PCHs Referentes à Privatização da Eletrobras (ABRACE, em 20/04/2022):
14

“Em todas as regiões atualmente não atendidas por infraestrutura de gás natural, permanece a dúvida se os projetos
serão viabilizados considerando o preço-teto calculado. Na visão da ABRACE, caso a decisão do Governo seja pela
realização desta contratação, entendemos que o custo referente ao transporte de gás natural deve estar previsto
no valor limite do certame”.

Esse documento não representa necessariamente a posição institucional da Fundação Getulio Vargas
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Tesouro Nacional. (2021). Gerenciamento de Riscos da Dívida Pública.
Villadsen, B., Vilbert, M. J., Harris, D., & Kolbe, L. (2017). Risk and return for regulated industries.
Elsevier Academic Press.
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Lei 14.182, de 12/07/2021 – Obrigações Relativas à Contratação de Usinas Térmicas Inflexíveis e Centrais Hidrelétricas ≤ 50 MW
I – Destinação de Montantes para Contratação de Geração Termelétrica a Gás Natural em Leilões de Reserva de Capacidade
✓ Montantes, Localização, Início de Suprimento, Preço-Teto, Inflexibilidade Mínima e Outras Condições
Regiões

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Montantes de Potência por
Região

2.500 MW

1.000 MW

2.500 MW

2.000 MW

Localização das UTEs

Capitais dos Estados ou RM onde seja viável a
utilização de reservas provadas de GN nacional
existentes na região Amazônica, garantindo, pelo
menos, o suprimento de 2 capitais que não possuam
ponto de suprimento de GN

Regiões Metropolitanas (RM)
dos Estados que não possuam
na sua capital ponto de
suprimento de GN

Capitais dos Estados
ou RM que não
possuam ponto de
suprimento de GN

1.250 MW nos Estados que possuam
ponto de suprimento de GN; e
750 MW para os Estados na área da
SUDENE (MG e ES) que não possuam
ponto de suprimento de GN

Prazo de Suprimento
Preço Máximo
Inflexibilidade Mínima
Início da Entrega ou de
Suprimento
Realização dos Leilões

15 anos
Preço-Teto do Produto Gás Natural do Leilão A-5/2019 (R$ 292,00/MWh) corrigido pelo IPCA até a data de publicação do edital do respectivo LRC
70%
Regiões NO/NE/CO: 2026 (1.000 MW); 2027 (2.000 MW); 2028 (3.000 MW)
Região SE: 2029 (1.000 MW, para os Estados que possuam ponto de suprimento de GN); 2030 (1.000 MW, dos quais 250 MW para os Estados que
possuam ponto de suprimento de GN e 750 MW para os Estados (da região SE) na área da SUDENE
1º sem/2022; 2022; 2023; 2024 e 2025

(i) O leilão para entrega em 2026, de 1.000 MW (a ser realizado no 1º sem/2022), deverá privilegiar o consumo de gás produzido na Amazônia;
(ii) O leilão para entrega em 2027, de 2.000 MW (a ser realizado em 2022), deverá privilegiar a região Nordeste e a região Norte, nessa ordem,
Outras Condições Relativas à garantindo preferência à contratação térmica com GN de origem nacional no NE e com GN produzido na Amazônia para a região NO;
Alocação de Montantes e/ou (iii) O leilão para entrega em 2028, de 3.000 MW (a ser realizado em 2023), deverá privilegiar a instalação de 2.500 MW na região CO divididos
à Origem de Gás Natural a ser igualmente nas capitais dos Estados ou RM que ainda não possuam suprimento de GN e a instalação de 500 MW na região CO, assegurando a
implantação de térmicas em capital ou RM de Estado que não possua ponto de suprimento de GN, dando preferência ao gás produzido no Brasil;
Utilizado (Preferência)
(iv) Os leilões para entrega em 2029 e 2030, totalizando 2.000 MW (a serem realizados em 2024 e 2025), na região SE [dos quais 1.250 MW nos
Estados que possuam ponto de suprimento de GN e 750 MW para os Estados na área da SUDENE (MG e ES) que não possuam ponto de suprimento
de GN], deverão garantir preferência de contratação de GN produzido no Brasil.
Art. 1°, caput e § 1º (que condicionam a desestatização da ELETROBRAS à realização de contratação de geração termelétrica a gás natural), e Art. 20,
Dispositivos Legais
caput e §§ 1º a 4º (que detalham cronograma de entrega, priorizações e preferências quanto à origem do gás natural).
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✓ Observações Preliminares
o O Decreto nº 10.707, de 28/05/2021 (que regulamenta a contratação de reserva de capacidade, na forma de
potência), não estabelece prazo (mínimo ou máximo) entre a realização do leilão e o início de disponibilidade
de potência ou de suprimento de energia (em outras palavras, o prazo de antecedência do leilão em relação
ao início dos compromissos contratuais). Imagina-se, porém, que, nesse aspecto, o LRC se assemelhe a um
Leilão A-5.
o Por sua vez, a Portaria MME nº 20, de 16/08/2021 (posterior à edição da Lei nº 14.182, de 12/07/2021), que
estabelece as diretrizes para o Leilão de Reserva de Capacidade de 2021, a se realizar no dia 21/12/2021, não
faz qualquer menção à contratação de termelétricas a gás natural, com inflexibilidade de 70%, nas condições
– inclusive de montantes e localização – a que se referem os arts. 1º e 20 da Lei 14.182/2021. Estabelece,
contudo, que o início de suprimento dos contratos associados ao LRC/2021 dar-se-á em 1º de julho de 2026
(produto potência) e 1º de janeiro de 2027 (produto energia).
o Como a Lei 14.182/2021 prevê a contratação de 1.000 MW de térmicas inflexíveis (mínimo de 70%) para
entrega em 2026, supunha-se que esse LRC/2021 pudesse contemplar tal montante em seu objeto, pois a
entrega de disponibilidade de potência desse certame foi fixada a partir de 01/07/2026.
o De todo o modo, parece ser ainda possível o atendimento às prescrições da Lei 14.182/2021, no tocante à
contratação de 1.000 MW de potência (de térmicas inflexíveis) para entrega em 2026, na medida em que o
respectivo leilão venha a ocorrer no 1º semestre de 2022.
o Nesta hipótese, considerando que esses dois leilões (LRC/2021 e LRC/2022) teriam produto potência (ainda
que de diferentes atributos) com entrega de disponibilidade no mesmo ano (2026), do montante TOTAL de
reserva de capacidade a ser contratada para 2026 [a ser definido pelo MME, com base em estudos da EPE e
do ONS, respeitados os critérios gerais de garantia de suprimento fixados pelo CNPE (que se imagina superior
a 1.000 MW), conforme o Decreto nº 10.707/2021) deverá ser deduzido o correspondente ao montante
mínimo de 1.000 MW associado às térmicas inflexíveis (cf. § 1º do art. 20 da Lei 14.182/2021).
o Não se sabe, porém, se o entendimento do MME é também no sentido de que a implementação das citadas
disposições legais dependeria (à semelhança da contratação de centrais hidrelétricas ≤ 50 MW em leilões A5 e A-6, tratada no tópico seguinte) de regulamentação específica, mediante decreto. Tudo indica que sim,
tanto pela postergação do LRC-Térmicas Inflexíveis para 2022, quanto pela necessidade de delimitar o alcance
de expressões como “privilegiar o consumo de gás nacional produzido na região Amazônica” e “garantir a
preferência de contratação com a utilização de gás produzido no Brasil”.
✓ Comentários sobre a operacionalização dos Leilões de Reserva de Capacidade e a real extensão das obrigações
do Poder Concedente na contratação de Térmicas a Gás Inflexíveis
o A contratação de reserva de capacidade, na forma de potência, foi regulamentada pelo Decreto nº 10.707,
de 28/05/2021 (anterior à edição da Lei 14.182/2021), o qual estabelece, entre outras, as seguintes condições:
- visa atender à necessidade de potência requerida pelo SIN, com o objetivo de garantir a continuidade do
fornecimento de energia elétrica;
- será realizada por meio de leilões promovidos pela ANEEL, observadas as diretrizes do MME, a partir de
empreendimentos novos e existentes;
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- poderão ser considerados sinais econômicos relacionados aos benefícios para o sistema associados à
localização dos empreendimentos;
- MME definirá o montante total de reserva de capacidade a ser contratada, com base em estudos da EPE e do
ONS, respeitados os critérios gerais de garantia de suprimento fixados pelo CNPE;
- os estudos elaborados para subsidiar a metodologia de definição do montante total de reserva de capacidade
serão submetidos a consulta pública realizada pelo MME;
- a contratação será formalizada por meio de Contratos de Potência de Reserva de Capacidade (CRCAP) entre
os agentes vendedores e a CCEE, como representante dos consumidores, na modalidade de disponibilidade de
potência (em MW), com vigência máxima de 15 anos;
- as diretrizes do MME poderão prever a contratação de energia associada para atendimento às necessidades
do ACR e do ACL;
- a contratação de energia associada poderá ser computada na quantidade mínima de leilões de que trata o §
1º-B1 do art. 19 do Decreto nº 5.163/2004 (no mínimo, 1 leilão no ano A-3 ou no ano A-4; e 1 leilão no ano A5 ou no ano A-6);
- todos os custos decorrentes da contratação de reserva de capacidade, na forma de potência, abrangendo os
custos administrativos, financeiros e tributários, serão rateados entre os usuários finais do SIN, incluídos os
consumidores livres e especais, bem como os autoprodutores (na parcela da energia decorrente da
interligação ao SIN);
- os custos serão pagos mensalmente na liquidação financeira específica realizada pela CCEE, por intermédio
de Encargo de Potência para Reserva de Capacidade (ERCAP).
o Diretrizes do MME para o Leilão de Reserva de Capacidade de 2021 – Contratação de Potência Elétrica e
Energia Associada (Portaria Normativa nº 20, de 16/8/2021, e Portaria 548, de 31/8/2021 – CP Sistemática)
- a ANEEL deverá promover o LRC em conformidade com as diretrizes estabelecidas nas Portarias MME
514/2012, 102/2016, 435/2020, além desta;
- o leilão deverá ser realizado em 21/12/2021;
- serão negociados os seguintes produtos: (i) Produto Energia (na modalidade por quantidade, em MW médio)
associada à geração inflexível operativa anual de até 30% para empreendimentos termelétricos (novos ou
existentes); (ii) Produto Potência (na modalidade disponibilidade, em MW), a partir de fontes termelétricas,
para empreendimentos novos ou existentes, com características de flexibilidade operativa (sem inflexibilidade
operativa ou, no caso de se sagrarem vencedores do Produto Energia, com inflexibilidade operativa de geração
anual de até 30%);
- os empreendimentos de geração com inflexibilidade operativa que se sagrarem vencedores no Produto
Energia e no Produto Potência firmarão Contrato de Reserva de Capacidade para Potência – CRCAP, bem como
CCEAR (para atendimento da demanda declarada de energia);
- a negociação do Produto Energia fica condicionada à existência de demanda de energia das Distribuidoras,
Consumidores Livres/Especiais e/ou Autoprodutores;

1

Parágrafo revogado pelo Decreto nº 10.798, de 17/09/2021, que regulamenta o art. 23 da Lei nº 14.182/2021, para dispor
sobre a prorrogação dos contratos do PROINFRA.
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- o preço-teto do Produto Energia será limitado ao preço médio dos Leilões de Energia Nova A-6;
- os empreendedores que pretenderem propor a inclusão de projetos no LRC/2021 deverão requerer o
Cadastramento e a Habilitação Técnica à EPE até o dia 3 de setembro de 2021;
- não serão habilitados tecnicamente pela EPE os seguintes empreendimentos de geração: (i) não
termelétricos; (ii) termelétricos cujo CVU seja superior a R$ 600,00/MWh ou cuja inflexibilidade de geração
anual seja superior a 30%; (iii) existentes que tenham contratos de Venda de Energia vigentes após a data de
início de suprimento; (iv) cujo Barramento Candidato (leilão de margem) tenha capacidade remanescente para
escoamento de geração inferior à respectiva potência injetada;
- os vendedores farão jus à remuneração resultante do LRC após o início de suprimento e de entrada em
operação comercial da usina, devendo a Receita Fixa abranger todos os custos de implantação do
empreendimento (investimento, TIR), de conexão aos sistemas de T e D, de O&M (parte fixa), de
armazenamento de combustível, de seguros e garantias, e de tributos e encargos;
- no LRC/2021 serão negociados CRCAPs e CCEARs com prazo de suprimento de 15 anos, a contar de: (i) 1º de
julho de 2026, para CRCAPs, e 1º de janeiro de 2027, para CCEARs;
- para a contratação de energia por agentes que não sejam de Distribuição, a ANEEL deverá elaborar minuta
de Contrato de Comercialização baseando-se no CCEAR, com cláusulas ajustadas aos compradores;
- para empreendimentos a gás natural de origem nacional, poderão ser aceitos, para fins de habilitação técnica,
reservatórios com volumes de gás classificados como recursos contingentes e/ou reservas;
- as Declarações de Necessidade de Energia deverão ser apresentadas entre 29 de novembro e 3 de dezembro
de 2021, considerando o atendimento à totalidade do mercado/carga, com início de suprimento em 1º de
janeiro de 2027;
- a Sistemática a ser aplicada no LRC/2021 será disposta em Portaria específica (atualmente em processo de
Consulta Pública).
✓ Conclusões a respeito de Obrigações e Responsabilidades do Poder Concedente e dos empreendedores que
pretendam participar dos LRC visando a contratação de UTEs de que tratam os arts. 1º e 20 da Lei 14.182/2021
o Obrigações e Responsabilidades do Poder Concedente
- nos Leilões de Reserva de Capacidade com entregas de potência no período de 2026 a 2030 [cujos
correspondentes montantes de contratação serão definidos pelo MME, ano a ano, com base em estudos da
EPE e do ONS, respeitados os critérios gerais de garantia de suprimento fixados pelo CNPE (cf. art. 4º do
Decreto 10.707/2021)2,3], deverão ser contemplados nos respectivos editais (sem se limitar a estes) produtos
de potência e energia, a partir de fontes termelétricas a gás natural, com inflexibilidade operativa mínima
2

Caso os estudos indiquem a necessidade de montantes inferiores aos previstos na Lei 14.182/2021 para contratação de
reserva de capacidade, ano a ano, com início de suprimento no período de 2026 a 2030, entendo que haveria fundamentos
para limitá-la aos montantes apontados pela EPE e pelo ONS, com base na defesa do interesse público e no princípio da
especialidade da função pública de planejamento.
3

Já na hipótese de os estudos de planejamento apontarem a necessidade de montantes superiores aos previstos na Lei
14.182/2021 para contratação de reserva de capacidade, ano a ano, com início de suprimento no período de 2026 a 2030,
não se vislumbram óbices a que as Diretrizes dos LRCs possam também prever a contratação de outro(s) tipo(s) de
produto(s) de potência, inclusive de diferentes fontes e por empreendimentos novos ou existentes (nos termos admitidos
pelo Decreto 10.707/2021), para a parcela da necessidade de reserva de capacidade que superar o montante de geração
térmica inflexível estabelecido no art. 20 da Lei nº 14.182/2021 para determinado ano.
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de 70%, cujos empreendimentos (novos) sejam implantados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e
Sudeste, em locais (regiões metropolitanas ou capitais) indicados no art. 20 da Lei 14.182/2021, a serem
contratados pelo preço máximo equivalente ao Preço-Teto do Produto Gás Natural (Produto Disponibilidade)
do Leilão A-5/2019 (R$ 292,00/MWh, corrigido pelo IPCA), totalizando o montante global de 8.000 MW,
distribuído por região e escalonado por ano de início de suprimento, e adotando critérios que privilegiem
determinadas regiões e/ou o consumo de gás produzido no Brasil ou na Amazônia, conforme o caso;
- tomando por base as Diretrizes do MME e a minuta do Edital do Leilão de Reserva de Capacidade de 2021
(que se encontra em Consulta Pública – CP 063/2021-ANEEL, com período de contribuições até 19/10/2021),
as quais deverão ser posteriormente adaptados para conformar as condições supra referidas, o LRC previsto
para o 1º semestre de 2022 contemplará, entre outras, as seguintes condições:
▪

os empreendedores que pretenderem propor a inclusão de projetos no LRC 1º sem/2022 (no que se
refere ao atendimento do disposto no art. 20 da Lei 14.182/2021) deverão requerer o Cadastramento
e a Habilitação Técnica à EPE até a data fixada na respectiva Portaria de Diretrizes do MME;

▪

não serão habilitados tecnicamente pela EPE os seguintes empreendimentos de geração: (i) não
termelétricos a gás natural; (ii) termelétricos cujo CVU seja superior a determinado valor (R$/MWh);
(iii) cujo Barramento Candidato (leilão de margem) tenha capacidade remanescente para escoamento
de geração inferior à respectiva potência injetada; (iv) localizados em Estados/Municípios/Regiões
Metropolitanas diversos dos indicados no respectivo edital; e (v) que não comprovem a
disponibilidade de combustível para a operação contínua durante o período de suprimento;

- o Poder Concedente expedirá as outorgas de autorização dos empreendimentos vencedores do certame, por
região/ponto de conexão, contendo as características técnicas e o cronograma de implantação da UTE, bem
como as demais obrigações e responsabilidades do agente autorizado, cujo descumprimento sujeita-o às
penalidades aplicáveis pela fiscalização da ANEEL;
- considerando as hipóteses de (i) os estudos de planejamento indicarem a necessidade de montantes
superiores aos previstos na Lei 14.182/2021 para contratação de reserva de capacidade de UTEs a gás natural
nos leilões regionalizados, ou (ii) frustração, total ou parcial, por qualquer razão, da contratação dessa geração
inflexível, as Diretrizes dos LRCs poderiam prever a destinação automática da parcela que superar o montante
da Lei 14.14.182/2021 e/ou do quantitativo frustrado de geração inflexível à contratação de outro(s) tipo(s)
de produto de potência, inclusive de diferentes fontes e por empreendimentos novos ou existentes (nos
termos admitidos pelo Decreto 10.707/2021), com vistas ao atendimento à necessidade de potência requerida
pelo SIN e consequente garantia de continuidade do fornecimento de energia elétrica;
o Obrigações e Responsabilidades dos Empreendedores
- para participar do Leilão de Reserva de Capacidade de 2022 (LRC 1º sem/2022), exclusivamente na parte
destinada a atender o art. 20 da Lei 14.182/2021, os empreendedores interessados deverão requerer o
Cadastramento e a Habilitação Técnica de projetos (de UTE a gás natural) junto à EPE, até a data fixada na
Portaria de Diretrizes do MME, localizados em Estados/Municípios/Regiões Metropolitanas indicados no
respectivo edital e em pontos de conexão ao SIN que disponham de margens de escoamento (conforme Nota
Técnica conjunta EPE-ONS a ser divulgada durante o período de Cadastramento);
- obtida a Habilitação Técnica do respectivo projeto junto à EPE – para o que o interessado deverá comprovar
a viabilidade de implantação do empreendimento, mediante inclusive a apresentação de licenciamento
ambiental prévio, a comprovação de disponibilidade de combustível (por meio de pré-contrato), de outorga
do uso de água (para geração termelétrica) e da propriedade/direito de uso de terreno para implantação da
UTE, além do parecer de acesso ao SIN –, o participante do leilão que vier a ser declarado vencedor de
5

determinado lote do certame (por exemplo, UTE localizada em uma das capitais da região Nordeste, elegíveis
na forma do edital), estará se obrigando a:
(i)

celebrar contrato de disponibilidade de potência (e eventualmente de contratação de energia, se for
o caso) com a CCEE, pelo prazo de suprimento de 15 anos;

(ii)

implantar o referido projeto, por sua conta e risco, e entrar em operação comercial, no prazo do
cronograma (até 31/12/2026);

(iii)

auferir remuneração no valor do seu lance no LRC/2022 (que será igual ou inferior a R$ 292,00/MWh,
corrigido pelo IPCA no período de out/2019 até o mês de realização do certame), após o início de
suprimento e de entrada em operação comercial da usina, devendo a Receita Fixa abranger todos os
custos de implantação do empreendimento (investimento, TIR), de conexão aos sistemas de T e D,
de O&M (parte fixa), de armazenamento de combustível, de seguros e garantias, e de tributos e
encargos;

o Superestimação de impactos da aplicação “per se” do art. 20 da Lei 14.182/2021 e proposta do Relator da
MPV 1.055/2021 de repasse dos custos de implantação de gasodutos aos consumidores finais de energia
- informações constantes de Notas de Esclarecimento do MME, divulgadas à época da tramitação da MPV
1.031/2021 (que resultou na Lei 14.182/2021), deixavam patente que a contratação de térmicas a gás natural
inflexíveis, mediante leilões regionais, deveria observar o preço-teto de R$ 368,00/MWh (já atualizado),
incluindo todos os custos fixos de implantação e operação dessas usinas (até mesmo englobando gasoduto
e/ou linha de transmissão, caso o empreendedor tenha interesse em implantar UTE em local sem acesso a essas
infraestruturas e desde que tal projeto seja habilitado tecnicamente pela EPE);
- a despeito dessas informações oficiais, respeitáveis instituições e parte da mídia especializada insistiam em
afirmar, à época, que a contratação de 8.000 MW de térmicas a gás natural, na forma prevista na Lei de
Desestatização da ELETROBRAS, representaria um custo adicional para os consumidores de energia elétrica na
faixa de R$ 30 a 50 bilhões, que envolveria investimentos em construção de gasodutos e instalações de
transmissão até os locais de implantação de UTEs a gás natural, com impacto tarifário significativo para o
consumidor cativo, além de corresponder a uma indevida intromissão do legislador no planejamento do setor
eletroenergético nacional. Ademais, em referência às disposições da Lei nº 14.182/2021 que tratam da reserva
de contratação de térmicas inflexíveis e de centrais hidrelétricas ≤ 50 MW, entre outras, cunhou-se a expressão
“jabuti”, a qual, segundo o “jargão do Poder Legislativo [...], são emendas parlamentares que, mesmo sem
qualquer relação direta com o assunto em pauta, passam a compor os textos de medidas provisórias e projetos
de lei como contrapartida para que sua tramitação não seja bloqueada”4;
- como visto, as obrigações do Poder Concedente em relação ao disposto no art. 20 da Lei 14.182/2021 se
limitam a realizar os Leilões de Reserva de Capacidade (que permitam a participação de empreendimentos
termelétricos a gás natural nos locais e nas condições indicadas no referido diploma legal), observadas as
necessidades identificadas pelo planejamento do setor, e a expedir as respectivas outorgas de autorização,
tendo como valor máximo de contratação o preço-teto do produto gás natural do Leilão A-6 de 2019 (R$ 368,00,
já atualizado). Tudo o mais, conforme a legislação de regência, corre por conta dos agentes de geração que
lograrem vencer os respectivos certames, compreendendo o detalhamento e a implantação dos projetos
(habilitados tecnicamente pela EPE), a obtenção de licenças ambientais, a contratação de fornecimento do
combustível e a entrega da disponibilidade de potência no prazo fixado na outorga de autorização e nos
correspondentes contratos de comercialização e de uso dos sistemas de transmissão;

4

A título de exemplo, menciona-se a publicação do Instituto Escolhas sob o título “A insustentável leveza dos ‘jabutis’”.
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- nessas condições, avalio como provável – nos LRCs a serem realizados para entrega de potência no período
de 2026 e 2030 – o não cadastramento de projetos de termelétricas inflexíveis (ou, se houver, que não sejam
habilitados tecnicamente pela EPE) para implantação nos locais indicados no art. 20 da Lei nº 14.182/2021,
devido à inexistência de infraestrutura de gasodutos, de margem de escoamento de transmissão, de
disponibilidade de água para resfriamento, enfim, por falta de viabilidade técnica-econômica-ambiental dos
empreendimentos, em face da “trava” de receita fixa máxima no valor de R$ 368,00/MWh, com consequente
frustração (de parte ou da totalidade) das contratações autorizadas pelo comando legal em comento e tão
duramente criticadas pela mídia especializada. Em outras palavras, olhando apenas para esse texto normativo,
e sem menosprezar a força do poderosíssimo “lobby” empresarial e da “bancada” em prol do BRASDUTO, ele
pode ser, em seus efeitos (e torço para que seja), uma “vitória de Pirro” nas negociações então desenvolvidas
para a sua aprovação;
- isso fica claramente evidenciado no Projeto de Conversão da MPV 1.055/2021 (Crise de Escassez Hídrica) ora
apresentado por seu Relator, Deputado Adolfo Viana, o qual propõe um mecanismo para viabilizar o
investimento na implantação de gasodutos associados à contratação de reserva de capacidade, inclusive a de
caráter emergencial na forma de procedimento competitivo simplificado, mediante a sua inclusão nas tarifas de
transmissão fixadas pela ANEEL, a título de receita anual permitida. Desse modo, estaria sendo repassado aos
consumidores (dos mercados regulado e livre) o custo de construção de gasodutos associados às térmicas
inflexíveis de que trata o art. 20 da Lei 14.182/2021, que se somaria ao preço obtido na contratação de potência
no respectivo LRC, este limitado a R$ 368,00/MWh;
- todavia, há forte esperança de que essa nova investida da turma do BRASDUTO não prospere, pois, conforme
matéria do Estadão, de 03/10/2021, sob o título “Governo quer derrubar texto do relator”, o Secretário especial
de Desestatização (SEDDM/ME), Diogo Mac Cord “considerou o texto uma ‘quebra de acordo’ com o governo
Jair Bolsonaro, que deverá trabalhar para derrubar as mudanças”. Ele afirmou que energia elétrica e gás
natural são combustíveis concorrentes no mundo todo, e que o consumidor de eletricidade não deve subsidiar
os preços para o consumidor de gás. “É inacreditável o esforço de alguns agentes para tentar fazer o consumidor
de energia pagar pela infraestrutura do gás. É como colocar um sobrepreço no frango para subsidiar a carne”,
comparou. “Sou defensor das usinas térmicas, que são importantíssimas para a segurança do sistema, mas elas
têm de ter um preço viável. Se conseguirmos fazer térmicas em locais ermos por um preço razoável, ótimo, caso
contrário elas têm de ser feitas em locais que já têm gás”.
II – Destinação de Montantes para a Contratação de Centrais Hidrelétricas ≤ 50 MW em Leilões A-5 e A-6
✓ Participação Mínima na Demanda Declarada, Prazo de Suprimento, Preço-Teto e Critérios de Contratação
Participação mínima de
hidrelétricas ≤ 50 MW
em leilões A-5 e A-6
(% da demanda declarada)
Prazo de Suprimento
Preço Máximo
Critérios de Contratação
(Localização e Limite da
Capacidade Total
Contratada)
Descontos de TUST e TUSD

- 50% da demanda declarada até o atingimento de 2.000 MW
- 40% da demanda declarada após a contratação de 2.000 MW, nos leilões
A-5 e A-6 realizados até 2026
20 anos
Preço-Teto do Produto Hidrelétrico (PCH) do Leilão A-6/2019 (R$ 285,00/MWh),
atualizado pelo IPCA até a data de publicação do edital do respectivo certame
- prioridade/preferência para empreendimentos localizados em Estados com
maior número de projetos habilitados tecnicamente pela EPE para o certame
- nenhum Estado poderá ter mais de 25% da capacidade total contratada
(de centrais hidrelétricas ≤ 50 MW)
Empreendimentos contratados não terão direito aos descontos de TUST e TUSD
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- Art. 1° (condiciona a desestatização à contratação de hidrelétricas ≤ 50 MW)
Dispositivos Legais

- Art. 21 (detalha a destinação a esta fonte de percentual da demanda declarada
para o leilão, bem como os montantes de contratação e o limite por Estado)

✓ Observações Preliminares
o O Leilão de Geração A-5 de 2021, realizado em 30/09/2021, não contemplou as condições de participação
mínima das centrais hidrelétricas ≤ 50 MW (prevista no art. 21 da Lei nº 14.182/2021) na demanda declarada
correspondente. Foram contratados nesse certame 151 MW médios de fontes Hidrelétrica (27,8 MWmed de
UHE > 50 MW), Solar (30,3 MWmed), Eólica (27,8 MWmed), Biomassa (53,1 MWmed) e Resíduos Sólidos
Urbanos (16,0 MWmed). Não houve a contratação de qualquer CGH, PCH ou UHE ≤ 50 MW, pois a
comercialização do produto hidrelétrico se deu exclusivamente pela UHE São Roque (SC), de 141 MW.
o Em face de notícias dando conta de que o “leilão do governo (teria) dribla[do] a legislação e não contrata[do]
energia de PCHs”, o MME emitiu Nota de Esclarecimento, nos seguintes termos:
“A publicação da Portaria de Diretrizes do Leilão A-5 é anterior à edição da Lei 14.182/21.
Ainda assim, as áreas técnicas e jurídicas do Ministério de Minas e Energia (MME) avaliaram a viabilidade e a
juridicidade da aplicação no Leilão A-5, já em andamento, das disposições da lei quanto à contratação de usinas
hidrelétricas até 50 MW sob critérios de regionalização.
Foi avaliado que a lei necessita de regulamentação por meio de decreto e, desta forma, não poderia ser aplicada no
certame.
Os

leilões

previstos

para

2022

aplicarão

integralmente

as

disposições

da

Lei

14.182/21”

o As avaliações e manifestações das áreas técnicas e jurídicas do MME estão consubstanciadas na Nota Técnica
nº 00110/2021/DPE/SPE (também firmada pela ASSEC/SECEX) e no Parecer nº 00278/2021/CONJURMME/CGU/AGU, e decorrem de pleito da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (ABRAGEL) no
sentido da alteração da Portaria Normativa MME nº 10/2021 (que estabeleceu as Diretrizes para o Leilão A-5
de 2021), para fins de adequação ao disposto no art. 21 da Lei nº 14.182/2021 (contratação de centrais
hidrelétricas até 50 MW que corresponda a, no mínimo, 50% da demanda declarada pelas distribuidoras nos
Leilões A-5 e A-6).
o Na conclusão do Parecer 00278/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU, “opina-se no sentido de que a Lei nº
14.182/2021 (art. 21) não deve ser aplicada retroativa, de forma a compelir a Administração Pública a
promover a revisão da Portaria MME/GM nº 10/2021, aplicável ao Leilão de Energia Nova (LEN) A-5, de 2021”.
Considera-se ainda no aludido Parecer que “há outro obstáculo material para a não produção de efeitos
imediatos da Lei nº 14.182/2021, qual seja, a possível falta de regulamentação”, transcrevendo-se, no ponto,
a seguinte passagem da Nota Técnica nº 110/2021/DPE/SPE:
“4.18. Um segundo aspecto jurídico que se solicita avaliação da CONJUR-MME [...] foi apontado pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) e refere-se à Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, pois ela utiliza expressões, que no
entender da análise inicial da área técnica da empresa, carecem de regulamentação do seu art. 21, como por
exemplo, o significado da expressão utilizada no § 2º ("ao preço máximo equivalente ao teto estabelecido para
geração de PCH do Leilão A-6 de 2019"), principalmente quanto o termo equivalente; no § 3º quanto "...critérios
de contratação que priorizem, preferencialmente, os Estados com maior número de projetos habilitados, não
podendo nenhum Estado ter mais de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade total contratada.",
especialmente os critérios, a priorização e a forma de incidência dos 25%, pois a capacidade total contratada,
pode ser interpretada - por exemplo - como a capacidade do leilão ou a capacidade total já contratada.
4.19. Deste modo, a implementação imediata da mencionada lei poderá implicar em interpretações nos
certames vindouros que podem vir a ser diferentes da interpretação para aplicação imediata buscando a
manutenção do certame ainda em 2021. A possível consequência, por maior que seja o esforço técnico para a
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adequada implementação dos dispositivos, é gerar um ambiente com um maior nível de risco jurídico regulatório. Deste modo, pergunta-se se é extensível e razoável o princípio de precaução, pois os riscos potenciais
da aplicação imediata podem não ser ainda identificados plenamente e os efeitos da contratação serão
verificados no médio e longo prazos (25 a 15 anos).”

o Quer me parecer correta a conclusão quanto à necessidade de regulamentação, via decreto, do disposto no
art. 21 da Lei 14.182/2021, para definir os critérios de “prioridade e preferência”, inclusive no que se refere à
linha de corte quanto ao “maior número de projetos habilitados tecnicamente pela EPE”, bem como em relação
à exclusão de empreendimento(s) vencedor(es) que, observada a ordem de preços, extrapole(m) o limite de
“25% da capacidade total contratada por Estado” (caso adotado esse critério por leilão).
o A meu ver, cabe examinar a própria legalidade dos critérios de regionalização de empreendimentos previstos
no art. 21 da Lei 14.182/2021, frente aos princípios básicos da licitação.
o A título ilustrativo, menciona-se que, caso fosse aplicada a limitação de 25% da capacidade contratada de
centrais hidrelétricas ≤ 50 MW no Leilão A-6 de 2019, os seus resultados deveriam ser alterados, notadamente
em relação aos empreendimentos que se localizam no Estado de Santa Catarina, os quais totalizaram 29,78%
da capacidade total das hidrelétricas vencedoras do referido certame (7 PCHs e 3 CGHs, perfazendo o
montante de 90,2 MW de potência).
o Para tanto, deveria ser excluída a PCH Linha Rica, com 7,8 MW de potência e preço de venda no valor de R$
234,13/MWh (maior lance entre os empreendimentos localizados no Estado de Santa Catarina), a qual
negociou 20 lotes (2,0 MWmédios). Com isso, seria(m) declarado(s) vencedor(es) empreendimento(s)
localizado(s) em outro(s) Estado(s) e que tivesse(m) oferecido lance(s) superior(es) a R$ 234,20/MWh (maior
preço de venda para o produto hidrelétrico do Leilão A-6/2019), até completar a demanda (declarada)
remanescente.
✓ Comentários sobre a operacionalização dos Leilões de Geração A-5 e A-6 e o real impacto da reserva de
participação de Fontes Hidrelétricas na Demanda Declarada pelas Distribuidoras (50% até atingir 2.000 MW de
contratação e 40% após essa marca, limitada a leilões realizados até 2026)
o De acordo com a sistemática definida pelo MME desde 2005, os leilões de novos empreendimentos de geração
A-5 e A-6, de que trata o inciso III do § 1º do art. 2º da Lei nº 10.848/2004, com a redação dada pela Lei nº
13.360/2016, priorizam a contratação de concessões de usinas hidrelétricas (UHEs > 50 MW), podendo, em
tese, a demanda declarada pelas Distribuidoras ser integralmente atendida por esses empreendimentos. Isso
porque o certame ocorre em duas fases, sendo a primeira reservada à disputa das concessões de hidrelétricas
(empreendimento hidrelétrico Caso 1) e à comercialização de sua energia, para, somente após, realizar-se a
segunda fase, com a disputa da demanda remanescente entre os empreendimentos concorrentes aos demais
produtos/fonte (objeto de autorização), a saber, Hidrelétrica (CGH, PCH e UHE ≤ 50 MW ou empreendimento
hidrelétrico Caso 2), Eólica, Solar e Termelétrica (Gás, Carvão, Óleo Diesel/Combustível, RSU, Biomassa).
o Como os leilões de novos empreendimentos de geração A-5 e A-6 realizados a partir de 20175 não
contemplaram qualquer nova concessão de UHE > 50 MW, a etapa de lances do certame foi logo para a
segunda fase, na qual a demanda declarada pelas Distribuidoras compradoras foi inicialmente repartida entre
os diversos produtos (Hidrelétrico – Caso 2, Eólico, Solar, Termelétrico), segundo parâmetros de distribuição
percentual definidos pelo MME, com base em estudos da EPE. É oportuno registrar que a disputa de preços se
dá apenas entre os empreendimentos habilitados tecnicamente para o mesmo produto, não havendo
competição entre produtos/fontes. Assim, o grande interesse dos agentes de geração está na alocação, à sua
5

O último certame com participação de projetos de UHEs > 50 MW (e disputa na primeira fase) foi o Leilão A-5/2016 (UHE
Santa Branca com 62 MW).
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fonte/tecnologia, do maior percentual da demanda a ser contratada no leilão, que constitui informação
sigilosa.
o Consoante os resultados publicados pela ANEEL e CCEE6, os leilões de energia nova A-5 e A-6 realizados no
período de 2017 a 2021, apresentaram os seguintes percentuais médios de comercialização, por
fonte/tecnologia, da demanda total contratada nos respectivos certames (Leilões A-6/2017; A-6/2018; A6/2019 e A-6/2021):
- Térmica a gás

: 54,3% (1.265,9 MWméd do total de 2.331,0 MWméd)

- Eólica

: 29,9%

(896,0 MWméd do total de 2.331,0 MWméd)

- Hidrelétrica ≤ 50 MW: 8,5%

(197,8 MWméd do total de 2.331,0 MWméd)

- Solar

: 3,8%

(89,8 MWméd do total de 2.331,0 MWméd)

- Biomassa/RSU

: 3,4%

(79,4 MWméd do total de 2.331,0 MWméd)

o A partir da realização dos Leilões de Reserva de Capacidade, na modalidade de potência (que privilegia UTEs a
gás natural), já a partir deste ano, a alocação (por fonte/tecnologia) da demanda a ser contratada nos Leilões
A-5 e A-6 tende a modificar-se, com o deslocamento de boa parte da demanda média atualmente alocada às
Térmicas a gás (54,3% do total) para os LRC (que também poderão também contratar energia associada à
potência)7.
o Nesse contexto, ainda que reconhecendo a necessidade de estudos fundamentados para alocação da
demanda a ser atendida aos diferentes produtos dos leilões de energia nova, nos termos do disposto, por
exemplo, no inciso LXVII do art. 2º do Anexo à Portaria Normativa MME nº 10, de 30/04/2021 (Diretrizes da
Sistemática para o Leilão A-5/20218), parece-me que, diante da falta de perspectiva de projetos de concessões
de hidrelétricas nos futuros Leilões A-5 e A-6, por falta de licenciamento ambiental9, caberia relativizar o
impacto da regra contida no art. 21 da Lei nº 14.182/2021, que assegura às centrais hidrelétricas ≤ 50 MW a

6

Cabe observar, no entanto, que a distribuição da demanda contratada, por fonte/tecnologia, é bem diferente nos leilões
de energia nova A-3 e A-4 (especialmente para os empreendimentos solar fotovoltaico e eólicos), que têm sido desenhados
apenas para fontes renováveis (incluindo biomassa), conforme os resultados apresentados a seguir, também no período
2017-2021 (Leilões A-4/2017; A-4/2018; A-4/2019; A-3/2021 e A-4/2021):

- Solar

: 58,4%

(457,2 MWméd do total de 783,3 MWméd)

- Eólica

: 19,6%

(154,0 MWméd do total de 783,3 MWméd)

- Hidrelétrica ≤ 50 MW: 12,5%

(97,8 MWméd do total de 783,3 MWméd)

- Biomassa/RSU

(74,3 MWméd do total de 783,3 MWméd)

: 9,5%

7

Como mencionado no tópico anterior, o Decreto nº 10.707/2021, que regulamenta a contratação de reserva de capacidade,
na forma de potência, dispõe (em seu art. 6º, § 4º) que “a contratação de energia associada poderá ser computada na
quantidade mínima de leilões de que trata o § 1º-B do art. 19 do Decreto nº 5.163/2004” (no mínimo, 1 leilão no ano A-3 ou
no ano A-4; e 1 leilão no ano A-5 ou no ano A-6).
8

Portaria MME nº 10/2021 – ANEXO – Art. 1º [...]
“LXVII - PARÂMETRO DA FONTE: parâmetro inserido no SISTEMA pelo REPRESENTANTE do MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, ouvida a EPE, que serão utilizados para indicar as QUANTIDADE(S) DEMANDADA(S) DO(S) PRODUTO(S) na
ETAPA CONTÍNUA da SEGUNDA FASE”.

9

Essa avaliação, no entanto, não se mantém na hipótese de o objeto do Leilão A-5 ou A-6 ser integrado por concessão(ões)
de UHE(s), de capacidade relevante, pois, em análise preliminar, entendo que o montante de contratação oriunda desse(s)
empreendimento(s) (em MW médios) se somaria aos 50% da demanda reservada às centrais hidrelétricas ≤ 50 MW, em
detrimento das demais fontes participantes do certame.
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destinação mínima de 40 a 50% da demanda declarada das Distribuidoras, tendo em conta especialmente,
para além dos relevantes atributos dessa fonte, os seguintes aspectos e/ou condições:
(i)

a limitação do preço máximo de venda ao preço-teto do produto PCH do Leilão A-6/2019;

(ii)

a não aplicação de descontos de TUST e TUSD nas contratações futuras dessa fonte (eliminação de
importante subsídio, que persiste ainda para as demais fontes incentivadas, nos termos do art. 26 da
Lei nº 9.427/1996, com a redação dada pela Lei nº 14.120/2021);

(iii)

maior dependência dessa fonte na comercialização de sua energia para o mercado regulado,
diferentemente da eólica e solar, que têm viabilizado a expansão de seus parques com a venda de
cerca de 70% da sua garantia física para o mercado livre (apenas 30% vêm sendo destinados ao ACR);

(iv)

o total de 2.000 MW de potência instalada em projetos de hidrelétricas ≤ 50 MW não destoa da
capacidade de expansão prevista para a fonte no PDE 2030, mas dependerá, para efeito de sua efetiva
contratação nos Leilões A-5 e A-6, da existência de demanda declarada pelas Distribuidoras; e

(v)

a redução do prazo de suprimento, de 2510 para 20 anos, o que contribui para um menor impacto do
legado de CCEARs nos processos de separação de lastro e energia e de liberalização do mercado de
eletricidade11.

Romário Batista
19/10/2021
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Cf. Edital e CCEAR do Leilão de Geração A-5/2021, que já havia reduzido o prazo de suprimento anteriormente praticado
(até os leilões A-3 e A-4 de 2021) de 30 para 25 anos.
11

Lamentavelmente, porém, no Projeto de Conversão da MPV 1.055/2021 (Crise de Escassez Hídrica) apresentado por seu
Relator, Deputado Adolfo Viana, propõe-se ampliar esse prazo de suprimento para 25 anos, fazendo-o retornar ao
anteriormente praticado, inclusive no Leilão A-5 de 2021, realizado em setembro p.p.
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